DSS Hélia – VO 2018

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
( § 117 zákona NR SR č. 25/2008 Z.z. o verejnom obstarávaní, v znení zákona
NR SR č.343/2015 Z.z. – zákazka s nízkou hodnotou )

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Domov sociálnych služieb Hélia n.o. Neporadza
IČO: 42000998
Kontaktná osoba vo veciach obchodno-právnych:
PaedDr. Eva Reiszová, štatutárny zástupca, riaditeľka
Kontaktná osoba vo veciach VO : Ing. Jozef Mlynár , č.t. 0908 965606
Mesto: Neporadza
PSČ: 980 45 Štrkovec
Ulica: –
Číslo: 97
Tel.: 047/5594374
Elektronická pošta: helianodss@post.sk

2.

Zmluva na dodávky tovarov:
technologické zariadenia pre vybavenie kuchyne

3.

Opis – komodity tovarov :
Jedná sa o dodávky v špecifikácii :
1. 1 ks univerzálny kuchynský robot
2. 1 ks konvektomat
2. 1 ks elektrický kuchynský sporák
(bližšie definované požiadavky parametrov k špecifikáciám sú v prílohe č.1)

4.

Miesto dodávok tovarov:
Domov sociálnych služieb Hélia n.o. Neporadza

5.

Spoločný slovník obstarávania:

-

6.

Hlavný slovník CPV
29842200-5
Zariadenia závodných jedální
29842000-3
Zariadenia na prípravu jedál

Rozsah predmetu zákazky:
Zabezpečenie dodávok tovarov uvedených v bode 3, vrátane ich montáže, v celkovom
rozsahu cca 23 000 EURO s DPH

7.

Trvanie zmluvy :
7.1. Zahájenie dodávok : najpozdejšie do 21 dní po uzavretí kúpnej zmluvy s
úspešným uchádzačom.
7.2. Ukončenie dodávok : najpozdejšie do 30.11.2018
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8.

Hlavné podmienky dodávok a financovania a platobné podmienky alebo odkaz
na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
8.1. Dodávateľ dodá tovary vrátane ich montáže a zaškolením obsluhy zariadení

objednávateľa, najpozdejšie deň vopred pred ukončením komplexnej dodávky
súboru.
8.2. Termín na dodanie kompletnej špecifikácie je uvedený v bode 7.2. tejto výzvy.
8.3. Kúpna cena je splatná po dodaní kompletnej špecifikácie dodávok tovarov na
základe faktúry vystavenej predávajúcim so splatnosťou 14 dní od doručenia
faktúry kupujúcemu.
9.

Podmienky účasti uchádzačov:
Písomné predloženie ponuky v uzatvorenej obálke s heslom „Hélia Neporadza kuchynské vybavenie“ v ktorej je potrebné doložiť :
9.1.
9.2.
9.3.

predloženie dokladu o oprávnení podnikania - originál, alebo overenú kópiu .
cenovú ponuku na jednotlivé položky tovarov,- uvedenú v bode 3,
akceptovanie podmienok uvedených v bodoch 8.1.,8.2., (v prípade, že tento doklad
nebude súčasťou ponuky, má sa za to, že uchádzač súhlasí s týmito podmienkami a
budú zakomponované do návrhu kúpnej zmluvy.)

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov:

10.

-

nevyžadujú sa

-

vyžadujú sa
Lehota na predkladanie ponúk:

deň: 17.

mesiac: 09. rok: 2018 hodina: do 08:00

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
11.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
-

12.

- zostupne

CENA
Záručná doba
Rozsah záručného a pozáručného servisu
Dodacie podmienky

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
deň: 30. mesiac: 09. rok: 2018

13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
13.1. Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v pracovni riaditeľky DSS
Hélia,n.o. Neporadza dňa 17.09.2018 o 09:00 hod
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13.2.V prípade splnenia podmienok verejného obstarávateľa a akceptovania ponukovej
ceny, bude úspešný uchádzač oboznámený s výsledkom súťaže a s termínom
predloženia návrhu kúpnej zmluvy.
13.3. Ostatným
neoznamuje.

uchádzačom

obstarávateľ

výsledok

verejného

obstarávania

13.4. Uchádzači môžu požiadať o konzultácie k predmetu obstarávania, do termínu :
16.09.2018 - u riaditeľky - kontakty uvedené v článku 1, tejto výzvy.
13.4.1. Konzultácie je potrebné dohodnúť v pracovných dňoch od 08:00 hod do 15:00 hod
– údaje a kontakty v článku 1, tejto výzvy

V Neporadzi, dňa 05.09. 2018

PaeDr. Eva Reiszová
riaditeľka
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