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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Drevné pelety“
- 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 STUDIENKA

Ulica:

Novoť 976, 02955, Novoť

IČO:

00632830

Kontaktná osoba:

Mária Kozáková

E-mail:

kozakova@vuczilina.sk

Tel.:

+421905299057

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výber dodávateľa voľne sypaných drevných peliet v predpokladanom množstve 165 ton pre CSS STUDIENKA
Novoť. Cenové ponuky uchádzačov budú zohľadňovať náklady na dovoz drevných peliet cisternou, vrátane nafúkania do zásobníka so
súčasným odsávaním prachu na mieste dodania.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
uplatnenie e-aukcie po ukončení vyhodnotenia predbežných ponúk.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

09111400-4 Drevné palivá
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

3. Podmienky účasti:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z..
Uvedenú podmienku uchádzač preukáže aktuálnym dokladom o oprávnení dodávať tovar rovnakého charakteru ako je predmet
zákazky (originál alebo fotokópia naskenovaný vo formáte pdf. vložený do elektronického systému www.ezakazky.sk. Naskenovaný
doklad bude vychádzať z originálu alebo overenej fotokópie.
2. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti v zmysle § 34 ods. 1 písm. m) bod. 2 zákona o VO.
Uvedenú podmienku uchádzač splní predložením dokladu, ktorý preukazuje požadované technické a kvalitatívne parametre na drevné
pelety v zmysle bodu 3) ods. 3.4 týchto SP, napríklad technická dokumentácia výrobcu, alebo skúšobný protokol vydaný skúšobným a
kalibračným laboratóriom, certifikačným a inšpekčným orgánom spĺňajúcim platné európske normy.

4. Požiadavky na predmet zákazky :

Sú podrobnejšie špecifikované v súťažných podkladoch.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 32 340 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 13.04.2021, 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Drevné pelety“. 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 a v SP.

11. Miesto dodania tovaru
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA, Novoť č. 976, 02955 Novoť

12. Obsah ponuky
Uchádzač predloží predbežnú elektronickú ponuku na celý objem predmetu zákazky.
Uchádzač ako súčasť svojej ponuky predloží:
Vyhlásenie (Príloha č. 1 SP), že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky a v
súťažných podkladoch, že súhlasí s návrhom Rámcovej dohody – Príloha č. 2 súťažných podkladov, že súhlasí s elektronickým
obstarávaním v systéme www.ezakazky.sk s následnou e-aukciou na predmet zákazky „Drevné pelety pre CSS STUDIENKA Novoť“
podpísané fyzickou osobou alebo štatutárnym orgánom uchádzača. Uvedený doklad podpísaný vloží uchádzač naskenovaný vo formáte
pdf. do svojej ponuky v elektronickom systéme www.ezakazky.sk.
Uchádzač zároveň vloží do svojej ponuky v elektronickom systéme www.ezakazky.sk aj doklady pre splnenie podmienok účasti v zmysle
bodu 7) SP.

13. Doplnujuce informacie

S pozdravom
Mária Kozáková
+421905299057
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA

