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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Vnútorné vybavenie - výstavné steny, panely, vitríny“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.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:

Žilinský samosprávny kraj

Ulica:

Komenského 48, 011 09, Žilina

IČO:

37808427

Kontaktná osoba:

Katarína Kasprzyková

E-mail:

Katarina.Kasprzykova@zilinskazupa.sk

Tel.:

+421415032318

2. Opis predmetu zákazky
Výroba, dodanie a montáž vnútorného vybavenia - výstavné steny, panely, vitríny. Bližšia špecifikácie
je uvedená v samostatnej prílohe - Opis predmetu zákazky.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

39171000-1 Vitríny

3. Podmienky účasti:
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti osobného postavenia 1. podľa § 32 ods.1, písm. e)
zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej „ZoVO“) odkazom na verejne prístupné webové portály (verejne
prístupné informačné systémy verejnej správy), 2. podľa § 32 ods. 1, písm. f) ZoVO doloženým
čestným vyhlásením (ktoré je prílohou súťažných podkladov) alebo odkazom na zoznam

hospodárskych subjektov vedenom UVO. Upozornenie. Podľa § 11 ods. 1 ZoVO verejný obstarávateľ
nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, https://rpvs.gov.sk/rpvs/ ) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné údaje: Identifikačné údaje uchádzača (obchodné
meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu) s
predmetom zákazky.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 22 306.61 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 09.04.2019 , 15:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Vnútorné vybavenie - výstavné steny, panely, vitríny“. Dokumenty k ponuke vložte do
systému v záložke Odoslanie ponuky. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. 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.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok
uvedených v tejto výzve.

11. Miesto dodania tovaru
Budatínsky hrad, Topoľová 1, 01003 Žilina - Budatín

12. Obsah ponuky

1. Vyplnená tabuľka - Cenová ponuka
2. Informácia o splnení podmienky účasti

13. Doplnujuce informacie
Termín dodania: do 16.09.2019
Zákazka je financovaná fondov EÚ, názov projektu: "Každá história si zaslúži svoj priestor“, kód
projektu 304021C852.
Výsledok z prieskumu trhu nezakladá povinnosť verejnému obstarávateľovi uzatvoriť zmluvu, alebo
vystaviť objednávku.

S pozdravom
Katarína Kasprzyková
+421415032318
Žilinský samosprávny kraj, odborný referent

