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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Výroba a dodávka nábytku na mieru“
- 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:

Centrum sociálnych služieb Horelica

Ulica:

Horelica 107, 02201, Čadca

IČO:

31914039

Osoba
zodpovedná za
obstarávanie:

Katarína Knežiková

E-mail:

katarinaknezikova@vuczilina.sk

Tel.:

+421905528565

Kontaktná osoba: Katarína Knežiková
E-mail:

katarinaknezikova@vuczilina.sk

Tel.:

905528565

2. Opis predmetu zákazky

Zabezpečenie výroby a dodávky nábytku na mieru pre Centrum sociálnych
služieb Horelica, Horelica 107, 022 01 Čadca.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

39143000-6 Nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

3. Podmienky účasti:
Popis požiadaviek ceny: Uchádzač bude naceňovať jednotkovú cenu príslušného tvaru predmetu
zákazky. Presná špecifikácia jednotlivých položiek sa nachádza v prílohe č. 2 /Technická
špecifikácia/. Jednotlivé naceňované položky musia presne zodpovedať technickým požiadavkám
stanoveným v prílohe č. 2. Systém automaticky prepočíta celkovú cenu tovarov predmetu
obstarávania a zároveň automaticky zostaví poradie zúčastnených uchádzačov. Uchádzač predloží
svoju ponuku elektronickou formou v EUR vrátane DPH. Zmluvná cena predmetu plnenia musí byť
konečná, vrátane DPH a bude zahŕňať náklady na dopravu vrátane doručenia a vyloženia.
Požadujeme, aby dodávaný nábytok bol v zmontovanom stave. Verejný obstarávateľ nebude
akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo
výzve. Popis požiadaviek na spracovanie ponuky: Uchádzač predloží ponuku ocenením všetkých
položiek predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač neocení všetky položky predmetu zákazky
uvedené vo výzve, bude jeho ponuka vylúčená. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude ocenenie
celkovej ceny zákazky v zmysle opisu predmetu zákazky, najnižšia cena v EUR s DPH a dodanie
tovaru na miesto určenia v dohodnutom termíne.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Súčasťou súťažných podkladov je presná špecifikácia predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 2
/Technická špecifikácia predmetu zákazky/.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 13 095.56 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 03.07.2019 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Výroba a dodávka nábytku na mieru“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke
Ponuka. 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
Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 022 01 Čadca

12. Obsah ponuky
Uchádzač predloží: 1. Naskenovanú formu dokladu o oprávnení podnikať /výpis z OR, živnostenský
list/ 2. Vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Poskytnutím dokladov nám
dávate súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

13. Doplnujuce informacie
Vysvetľovanie resp. komunikácia bude prebiehať priamo v systéme eZakazky v module
Vysvetľovanie. Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva. Ak víťazný uchádzač
nedodrží podmienky uvedené v tejto výzve a zo závažných dôvodov nepodpíše kúpnu zmluvu,
uzatvorí sa zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa v elektronickom vyhodnocovaní umiestnil za
víťazným uchádzačom /resp. s druhým v poradí/. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vrátenia
tovaru v prípade nedodržania podmienok kvality na náklady predávajúceho. Verejný obstarávateľ
požaduje dodanie nového, nepoužívaného tovaru. Verejný obstarávateľ požaduje, aby predávajúci
avizoval dodanie tovaru minimálne tri pracovné dni pred plánovaným termínom dodania tovaru.
Ostatné požiadavky: 1. Záručná doba 24 mesiacov 2. Splatnosť faktúry min. 30 dní 3. Tovar musí
byť nový, nepoužívaný, s požadovanými technickými vlastnosťami a v zmontovanom stave. 4.
Požadujeme, aby bol nábytok umývateľný a dezinfikovateľný.
Všeobecné požiadavky: - obstarávateľ si vyhradzuje právo od úspešného uchádzača vyžiadať
bezplatné predloženie vzoriek plnenia zmluvy, pre overenie požadovaných vlastností; - v prípade
nesplnenia podmienok technickej špecifikácie má obstarávateľ právo uchádzača vylúčiť a uzatvoriť
kúpnu zmluvu s ďalším v poradí; - úspešný uchádzač predloží obstarávateľovi katalógové listy
výrobkov a certifikáty, pre overenie požadovaných vlastností, v prípade nepredloženia bude uchádzač
vylúčený

S pozdravom
Katarína Knežiková
905528565
Centrum sociálnych služieb Horelica, vedúca ekonomicko - prevádzkového úseku

