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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Železničné podvaly pre HLÚŽ“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia 117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých predpisov zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Kysucké múzeum v Čadci

Ulica:

Moyzesova 50, 022 01 Čadca, Čadca

IČO:

36145076

Kontaktná osoba:

Michaela Perďochová

E-mail:

perdochova@kysuckemuzeum.sk

Tel.:

041/4321386

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom je kompletné dodanie železničných podvalov v špecifických rozmeroch pre špeciálnu trať
Historickej lesnej úvraťovej železnice v Novej Bystrici – Vychylovke.
V prípade predloženia ekvivalentu, uchádzač predloží rovnaké alebo lepšie kvalitatívne vlastnosti
výrobkov pri dodržaní plnej funkčnej charakteristiky výrobku.
Uchádzač berie na vedomie, že objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

34947100-8 Podvaly

3. Podmienky účasti:
Uchádzač ako súčasť svojej ponuky predloží:
1. Podpísané a naskenované Čestné vyhlásenie, ktorého vzor je prílohou č. 1 výzvy.
2. Podpísané a naskenované Čestné vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky, ktorého vzor je
prílohou č. 2 tejto výzvy.
3. Preukázanie spôsobilosti na dodanie predmetu zákazky. (Postačuje sken živnostenského
oprávnenia alebo výpisu z obchodného registra).

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Špecifikácia zákazky:
Materiál: dubové drevo (dub cérový je zakázaný).
Rozmery (mm): profil 160 x 260 mm, dĺžka 1500 mm
Podvaly musia byť impregnované povolenými impregnačnými olejmi.
Podvaly pred impregnáciou musia mať vlhkosť < 30%.
Podvaly nesmú mať predvŕtané otvory pre podvalové skrutky.
Podvaly majú mať z bočných strán klasickú podvalovú mriežku.
Množstvo: 800 ks
Vrátane dopravy na miesto plnenia Skanzen Vychylovka - Nová Bystrica.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 42720.00 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 09.11.2018 , 14:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Železničné podvaly pre HLÚŽ“. Dokumenty k ponuke a Návrh na plnenie kritérií vložte do
systému v záložke Odoslanie ponuky. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka
uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za
predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok

uvedených v tejto výzve.

10. Miesto dodania tovaru
Skanzen Vychylovka, Nová Bystrica - Vychylovka

11. Obsah ponuky
Cenovú ponuku prosíme oceniť celkom s DPH za celý predmet zákazky.
Uchádzač ocení predmet zákazky priamo v systéme www.ezakazky.sk . Výslednú cenu uvedie
komplexne za celý predmet dodania (800 ks podvalov) vrátane dodania na miesto plnenia Skanzen
Vychylovka – Nová Bystrica.
Uchádzač uvedie ponukovú cenu ako cenu v EUR s DPH!
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného
preštudovania podmienok uvedených vo výzve pri tvrdeniach, že navrhované ceny boli vyjadrené v
EUR bez DPH.
Záujemcovia pre vloženie svojej elektronickej ponuky budú povinní sa zaregistrovať v systéme
www.eZakazky.sk . Registrácia je bezplatná a časovo neobmedzená. Pri registrácií sa riadia
sprievodcom nástroja el. systému. V prípade technickej pomoci sa môžu obrátiť na administrátora
systému telefonicky alebo e-mailom: podpora@ebiz.sk.

12. Doplnujuce informacie
Zálohová platba na dodanie tovaru nie je prípustná. Platba až na základe faktúry po dodaní tovaru.
Komunikácia bude prebiehať priamo v systéme eZakazky (www.ezakazky.sk) v komunikačnom
rozhraní zákazky.
Pokiaľ dôjde v priebehu procesu prieskumu trhu k objasňovaniu podmienok účasti a požiadaviek na
predmet zákazky, túto informáciu verejný obstarávateľ zverejní aj na svojom webovom sídle
verejného obstarávateľa v sekcii: Verejné obstarávanie - Výzvy na predkladanie ponúk v zmysle §
117 zákona o ZVO. Svoje otázky k vysvetleniu súťažných podkladov záujemcovia môžu zasielať
najneskôr 3 pracovné dni pred lehotou na predkladanie ponúk.
Ak úspešný uchádzač zo závažných dôvodov Zmluvu na predmet obstarávania neuzatvorí, alebo
nedodrží podmienky vyhláseného prieskumu trhu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť
zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil po vyhodnotení ponúk za úspešným uchádzačom
ako ďalší v poradí.
Dôvody na zrušenie súťaže:
Ak nebude predložená ani jedna ponuka.
Ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve.
Ak sa do súťaže zapojí len 1 uchádzač.
S pozdravom
Michaela Perďochová
041/4321386
Kysucké múzeum v Čadci, ekonóm
Prílohy:

Príloha č. 3 Návrh kúpnej zmluvy
Príloha č. 2 Nestrannosť ponuky
Príloha č. 1 Vyhlásenie

