Výzva na predkladanie ponúk
(zadanie zákazky v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
Zastúpený: Ing. Eugen Házi, riaditeľ
IČO: 00596493
Kontaktná osoba: Ing. Eugen Házi
Sídlo organizácie: 930 33 Horný Bar č. 226
Tel: 031 5597292, Fax: 031 5597292
e-mail: dss.hornybar@zupa-tt.sk
2. Predmet obstarávania:
Kód CPV:
Kód CPV:

Jedálenské stoličky a stoly

39112100 - 1 Jedálenské stoličky
39143210 - 1 Jedálenské stoly

3. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom obstarávania sú jedálenské stoličky plastové s rozmermi:
810x475x430 cm, bordovej a tmavosivej farmy; jedálenské stoly čiernou kovovou
konštrukciou a dreveným povrchom s rozmermi 745x1200x800 cm. Podľa priloženej
špecifikácie, ktorá je prílohou tejto výzvy a to vrátane: dopravy a montáže,
Obhliadka miesta realizácie sa doporučuje. Kontaktná osoba podľa bodu 1.
4. Miesto a termín dodania tovaru:
Miesto: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
Termín dodania: október - november 2013
5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania s DPH.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: do 9.000,- € s DPH
7. Poskytovanie súťažných podkladov:
Na adrese uvedenej v bode 1. na základe písomnej žiadosti uchádzača.
8. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 17.10.2013 do 09.30 hod. na adresu uvedenú v bode 1, v zalepenej obálke s heslom:
„Jedálenské stoličky a jedálenské stoly pre DSS Horný Bar - súťaž - neotvárať“,
alebo e-mailom. V predmete uviesť „Jedálenské stoličky a jedálenské stoly pre DSS
Horný Bar - súťaž“,

9. Otváranie obálok alebo e-mailov s ponukami:
Dňa 17.10.2013 o 10:00 hod. na adrese: Domov sociálnych služieb pre dospelých
v Hornom Bare č. 226, 930 33 Horný Bar, zasadačka na prízemí budovy.
10. Podmienky financovania predmetu obstarávania :
Predmet obstarávania bude financovaný bezhotovostne z prostriedkov rozpočtu
verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť
faktúr do 30 dní od doručenia faktúry.
11. Podmienky účasti uchádzačov :
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26
ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie podmienky
uchádzač preukáže dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa § 26 ods. 2
písm. e). Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné
obstarávanie môže doklad požadovaný podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
nahradiť predložením platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov
podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
12. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky:
Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo
uchádzača a návrh na plnenie stanoveného kritéria
Návrh kúpnej zmluvy podpísaný uchádzačom.
Všetky doklady musia byť predložené v úradnom jazyku.
Ak súčasťou ponuky nebudú doklady a dokumenty podľa bodu 11. tejto Výzvy na
predkladanie ponúk, bude takáto ponuka zo súťaže vylúčená.
13.Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena vrátane DPH za celý predmet obstarania. Poradie uchádzačov sa určí
porovnaním výšky navrhnutých cien s DPH uvedených v jednotlivých ponukách
uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu s DPH za
poskytnutie predmetu zákazky.
14. Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.
Dátum zverejnenia tejto výzvy k súťaži: 11.10.2013
V Hornom Bare 11.10.2013

Ing. Eugen Házi
riaditeľ

