Centrum sociálnych služieb Zákamenné, Ulica Vyšný koniec 559/55, 029
56, Zákamenné, IČO: 00632848

Všetkým záujemcom
Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Centrum sociálnych služieb Zákamenné

sp.

Mária Sekerášová
043 5524049

19.10.2020

/2020

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Nákup elektrických polohovateľných postelí s hrazdou, hrazdičkou, antidekubitných
matracov, nočných stolíkov s jedálenskou doskou pre CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 296“
- 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 Zákamenné

Ulica:

Ulica Vyšný koniec 559/55, 029 56, Zákamenné

IČO:

00632848

Kontaktná osoba:

Mária Sekerášová

E-mail:

dsszakam@vuczilina.sk

Tel.:

043 5524049

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie:
1. Polohovateľná elektrická posteľ /20 ks/ - posteľ obsahuje hrazdu, hrazdičky, bočnice, drevený lamelový rošt, kolieska brzdené na
presun, ložná plocha 200x90, nosnosť nad 180 kg, farba: buk
2. Antidekubitný matrac /20 ks/ - paropriepustný poťah, rozmery 90x200x16, nosnosť nad 140 kg
3. Nočný stolík s jedálensku doskou /20 ks/ - drevený, je možné zložiť na pravú alebo ľavú stranu, vybavený odkladacou jedálenskou
doskou, zásuvkami Stolík má kvalitné kovanie a zosilnené plastové hrany. Farba: Buk
Farebné prevedenie postele a nočného stolíka bude rovnaké.
Cena za tovar bude konečná, vrátane DPH, dodania, montáže, zaškolenia.
Bližší popis a špecifikácia predmetu obstarania je v uvedené prílohe a je záväzná pri dodaní tovaru.
Tovar bude nový, nepoužitý.
Uchádzač predloží elektronickú ponuku na celý predmet obstarávania v rozsahu predloženia celkovej ceny za predmet obstarávania v
EUR s DPH v systéme eBIZ.

Typ zákazky: Tovary
CPV:

33192120-9 Nemocničné lôžka
39143112-4 Matrace

39143123-4 Nočné stolíky

3. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží doklad preukazujúci oprávnenie podnikať: výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Dodanie tovaru bude do 4 týždňov od zaslania objednávky. Najneskôr do 30.11.2020.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 16 841.33 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 22.10.2020 , 14:30 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Nákup elektrických
polohovateľných postelí s hrazdou, hrazdičkou, antidekubitných matracov, nočných stolíkov s jedálenskou doskou pre CSS Zákamenné
- pracovisko Oravská Lesná 296“. 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 bez 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
CSS Zákamenné - pracovisko Oravská Lesná 296

12. Obsah ponuky
Cenovú ponuku prosíme oceniť celkom s DPH za celý predmet zákazky.
Uchádzač uvedie ponukovú cenu ako cenu v EUR s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.
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 do elektronickej ponuky budú povinní sa zaregistrovať v systéme eZakazky. 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.
Záujemcovia vložia do cenovej ponuky aj vyobrazenie predmetu zákazky.

13. Doplnujuce informacie

Kritérium hodnotenia: Cena s DPH.
Komunikácia a výmena informácií vo VO sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov. Komunikácia vrátane
doručovania pre účely tohto verejného obstrávania sa bude uskutočňovať v systéme eZakazky na portáli www.ezakazky.sk
Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia poradia jednotlivých ponúk podľa výšky
navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.
Výsledkom VO bude objednávka.
Ak úspešný uchádzač zo závažných dôvodov nebude môcť dodať tovar, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať tovar u
uchádzača, 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 VO. Ani jedna z
predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve.

S pozdravom
Mária Sekerášová
043 5524049
Centrum sociálnych služieb Zákamenné, vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku

