Č.: 00299/2014/DSSHB

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:
Názov predmetu zákazky: Oprava a servis automatických pračiek, bubnovej sušičky prádla,
lisovej žehličky a valcovej žehličky
Kód CPV: 5 00000000 5 Opravárske a údržbárske služby,

3.

Opis predmetu obstarávania:
Predmetom obstarávania sú oprava, údržba a servis automatických pračiek, bubnovej sušičky
prádla, lisovej žehličky a valcovej žehličky značiek:
-

Electrolux Wascator WSB3 230H- hygienická bar pračka
Electrolux Wascator W 3105 H
Electrolux Wascator T 3650 - bubnový sušič prádla
Electrolux Wascator - univerzálny lis na prádlo
Electrolux Wascator - valcový žehlič (mangeľ) typ IC 3 3316

4.

Miesto vykonania služby:
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare

5.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 6.000,- € bez DPH

6.

Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku je možné doručiť e-mailom (hazi.eugen@zupa-tt.sk), poštovou zásielkou alebo osobne
na adresu uvedenú v bode 7, v zalepenej obálke s heslom: „Oprava a servis automatických
pračiek, bubnovej sušičky prádla, lisovej žehličky a valcovej žehličky
- DSS Horný Bar - súťaž - neotvárať“, v lehote do 27.05.2014 do 9.00 hod.

7.

Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 27.05.2014 o 10:00 hod. na adrese: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom
Bare, 930 33 Horný Bar č. 226, na prízemí kancelária č. 20.

8.

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.

9.

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
poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra, v prípade
iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného
registra, či potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na vykonanie požadovanej služby uvedenej v predmete zákazky –
neoverená kópia. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné
obstarávanie môže preukázať 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.

10.

Požadované obchodné podmienky
a) Cenová ponuka ostáva v platnosti do 31.12.2015.
b) Služba bude objednávaná podľa potrieb verejného obstarávateľa na základe písomných
objednávok.
c) Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
d) Na základe písomne vystavenej objednávky bude vystavená faktúra.
e) Prílohou faktúry musí byť dodací list, alebo montážny list.
f) Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo
uchádzača a návrh na plnenie stanoveného kritéria
g) Všetky doklady musia byť predložené v úradnom jazyku.
h) Ak súčasťou ponuky nebudú doklady a dokumenty podľa bodu 11. tejto Výzvy na predkladanie
ponúk, bude takáto ponuka zo súťaže vylúčená.

11.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za hodinovú sadzbu opravy pračiek. 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.
12.

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: 19.05.2014
V Hornom Bare 16.05.2014

Ing. Eugen Házi
riaditeľ

Príloha1 k výzve č. 00299 /2014/DSSHB

Prieskum cien na trhu na predmet zákazky:
„Oprava a servis automatických pračiek, bubnovej
sušičky prádla, lisovej žehličky a valcovej žehličky“

Obchodné meno uchádzača:

.........................................................................

Sídlo uchádzača (adresa):

.........................................................................

IČO:

.........................................................................

Kontaktná osoba:

.........................................................................

Telefón, e-mail.:

........................................................................

Jednotková cena hodinovej sadzby
(normohodina) opravy bez DPH v €:

............................................................

Cena dopravy v €/km bez DPH:

............................................................

Ak nie ste platcom DPH, túto skutočnosť uveďte.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko zástupcu uchádzača
Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka

