Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina

VÝZVA
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov o verejnom
obstarávaní na dodanie tovaru/ /uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služby s názvom
„Panva sklopná elektrická“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Materská škola
Sídlo: Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina
IČO: 37873661
Zatriedenie podľa: § 7 ods. 2 písm. a) zákona o VO
Kontaktné osoby pre výzvu:
Pre proces výberu Mgr. Miroslav Hrivňak
Telefón: 0905 471 900
Email: miroslav.hrivnak@snina.sk
Pre predmet zákazky Anna Lovičová
Telefón: 0905 656 854
Email: matersko@mail.telekom.sk
2. Predmet zákazky a predpokladaná hodnota
Tovar – elektrická panvica.
Súčasťou dodávky je dovoz, vyloženie a montáž predmetu zákazky na miesto dodania a
zaškolenie obsluhy. Podrobný opis v prílohe Opis predmetu zákazky.
Predpokladaná hodnota: 2 400.00 s DPH
3. Miesto dodania predmetu zákazky a termín:
Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina
Termín: do 26.8.2016
4. Forma vzniku záväzku:
Kúpna zmluva
6. Komplexnosť dodávky:
Celý predmet obstarávania
7. Variantné riešenie:
Nie
8. Predkladanie cenových ponúk
8.1 Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj všetky náklady spojené s jeho
dovozom, vyložením a montážou na miesto dodania a zaškolením obsluhy na miesto
dodania sa predkladá na celý predmet zákazky.

8.2 Cenová ponuka sa predkladá prostredníctvom vyplneného Dotazníku uchádzača a návrhu
na plnenie kritérií, ktorý je samostatným dokumentom tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky podľa opisu predmetu
zákazky. Cenová ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom alebo českom jazyku.
8.3 Lehota na predkladanie ponúk je do: 01. 08. 2016 do 12.00 hod..
8.4 Cenové ponuky sa doručujú:
8.4.1 Elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: miroslav.hrivnak@snina.sk a v
predmete e-mailu bude uvedené „ Cenová ponuka – „Panva sklopná elektrická“.
8.4.2 Poštou na adresu: uvedenú v bode 1., na obálke musí byť uvedené
„NEOTVÁRAŤ! Cenová ponuka – „Panva sklopná elektrická“.
8.4.3 Osobne do sídla obstarávateľa.
8.5 Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk, či už na
vyššie uvedenú elektronickú adresu alebo poštou na uvedenú adresu alebo do podateľne
verejného obstarávateľa, bude prijatá na vyhodnotenie. Preto iné miesto na predloženie
ponuky ako uvedené v tejto výzve, verejný obstarávateľ neuzná. Ponuky predložené po
uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas
verejného obstarávateľa), nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená.
9. Podmienky účasti:
9.1 Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné
práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní
9.2 Doklad podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní – opisom dodávaného
technického vybavenia (tech. špecifikácia – výrobca, značka, typ ...).
10. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH za dodanie celého predmetu zákazky.
12. Obsah ponuky
Vo svojej ponuke uchádzač predloží:
12.1 Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné
práce ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní v listinnej podobe; ak ponuku predkladá elektronicky „scan“ tohto dokladu,
prípadne uvedie odkaz na stránku, kde je možné overiť si podmienku účasti (zoznam
podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, Obchodný register, Živnostenský
register)
12.2 Prospekt /popis/ s technickými parametrami, uvedeným presným typom, značkou,
výrobcom ap. dodávaného predmetu zákazky.
12.3 Úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (príloha č.1)
13. Ďalšie informácie:
13.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia
ponúk prostredníctvom elektronickej správy.
13.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ani jednu z predložených ponúk neprijať v
prípade ak, predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v
rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
13.3 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

13.4 Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V prípade,
že nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 9 tejto výzvy alebo
odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie
bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti.

Snina 27.7.2016

Zverejnené na profile: 27.07.2016

Opis predmetu zákazky:
Položka č. 1

Panva sklopná elektrická

objem vane: 50L
rozmer: cca. 800 x 700 x 900 mm /šxhxv/
napätie: 400 V
príkon elektro: max. 7,80 kW
liatinové dno s hrúbkou
ručné mechanické sklápanie
napúšťanie vody do vane

Príloha č. 1 – Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií

Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina

Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií pre zákazku:
„ Panva sklopná elektrická“

Uchádzač je povinný v časti A. vyplniť všetky položky podľa predtlače a v časti B. vyplní návrh ceny za
dodanie celého predmetu obstarávania podľa predtlače ( bez DPH a s DPH).

A.

popis

identifikácia uchádzača

Názov uchádzača:
Ulica:

Základné údaje

Sídlo (PSČ + mesto):
IČO:
DIČO:
Tel.:
e-mail:
kontaktná osoba:
platca DPH áno/nie

B.

Návrh ceny za celý predmet zákazky
Cena za dodanie celého predmetu obstarávania
celkom bez DPH
Názov – výrobca, značka, typ

1.

Vypracoval:

Pečiatka a podpis: ..................................................................

Dňa:

celkom s DPH

