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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „ČISTIACE A DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY (VZOR) (NOVÁ)“
- 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 ANIMA

Ulica:

Jefremovská 634, 031 04, Liptovský Mikuláš

IČO:

00647799

Kontaktná osoba:

Zuzana Klotáková

E-mail:

ddlm.klotakova@vuczilina.sk

Tel.:

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na dovoz čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a prostriedkov osobnej hygieny, pre CSS ANIMA
Liptovský Mikuláš. Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať dovoz tovaru na miesto určenia t.j. budú vrátane dopravy.

Typ zákazky: Tovary
CPV:

39800000-0 Čistiace a leštiace výrobky
24455000-8 Dezinfekčné prostriedky
33700000-7 Predmety osobnej starostlivosti

3. Podmienky účasti:
Uchádzač je povinný:
1. Naceniť celkový predmet zákazky vyjadrený v mene EUR s DPH (číslo bez oddeľovacích bodiek, medzier a pod., len desatinné
miesto bude oddelené čiarkou). Cena bude zohľadňovať náklady spojené s dopravou na miesto dodania.
2. Predložiť doklad o oprávnení na dodávanie predmetu zákazky. Originál dokladu predloží na vyžiadanie verejného obstarávateľa len
úspešný uchádzač.
3. Predložiť vyhlásenie, ktoré je prílohou tejto výzvy na predkladanie ponúk

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Systém automatizovane zostaví poradie zúčastnených uchádzačov. V prípade, že uchádzač neocení predmet zákazky uvedený v tejto
výzve alebo jeho časť, nebude jeho ponuka akceptovaná a bude vylúčená.

5. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 18 000 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 30.04.2020 , 11:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „ČISTIACE A DEZINFEKČNÉ
PROSTRIEDKY (VZOR) (NOVÁ)“. 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 ANIMA, Jefremovská 634, 031 04 Liptovský Mikuláš

12. Obsah ponuky
Obsahom predloženej ponuky bude:
1. Vyhlásenie uchádzača
2. Cenová ponuka k predmetu zákazky
3. Doklad o oprávnení na realizáciu predmetu zákazky (napr. výpis z OR, živn.list)

13. Doplnujuce informacie

S pozdravom
Zuzana Klotáková
Centrum sociálnych služieb ANIMA

