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Výzva na predloženie ponuky

Proces
nakupovania

POSTUP ZADÁVANIA ZÁKAZKY PODĽA § 117 ZVO
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: „JESEŇ ŽIVOTA“, Zariadenie sociálnych služieb Levice
IČO: 42119383
Sídlo:
Obec (mesto): Levice
PSČ: 934 01
Ulica: Družstevnícka č. 22
PSČ: 934 01
V zastúpení: Mgr. Anna Psárska
Kontaktná osoba: Miriam Bieliková
Vo veciach verejného obstarávania
Telefón: 036/6312942
Elektronická pošta: jesenzivotalv@gmail.com
Internetová adresa: www.jesenzivota-lv.sk
/ďalej len verejný obstarávateľ/
Súťažné podklady je možné obdržať na hore uvedenej adrese, ako aj na internetovej stránke.

2. Názov predmetu zákazky: Pracovná obuv
3. CPV: 188 00000-7
4. Opis zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie pracovnej obuvi pre personál na úseku zdravotnom,
údržbárskom, v práčovni a stravovacej prevádzke podľa špecifikácie v prílohe.
5. Miesto dodania zákazky: Levice a Domadice
6. Predpokladaná hodnota zákazky:1.830,- bez DPH
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: NIE
8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
9. Trvanie zmluvy: od 20.11.2017 do 31.12.2017
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok a ani
zálohu na plnenie zákazky. Platba sa uskutoční na základe fakturácie formou bankového prevodu. Splatnosť faktúr
sa požaduje 30 dní odo dňa jej doručenia.
.
11. Podmienky účasti uchádzačov:
a/ predloženie dokladu o oprávnení vykonávať služby v predmete zákazky alebo Potvrdenie o zapísaní do
registra podnikateľov alebo Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov vykané Úradom pre verejné
obstarávanie, alebo rovnocenný doklad nie starší ako tri mesiace resp. úradne overenú kópiu.
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov sa nevyžadujú.
12. Obsah Ponuky: Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať
• doklady podľa bodu č.11 tejto výzvy
• Cenová ponuka na kompletný predmet zákazky.

13. Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
14. Jazyk ponuky: Ponuka vrátane ďalších dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku
15. Obhliadka miesta zákazky: nie je nutná

16. Spôsob určenia ceny:
- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- uchádzačom navrhovaná ponuková – zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
Ak uchádzač:
a) je platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú ponukovú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
-navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
-sadzba DPH a výška DPH,
-navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom
DPH, upozorní v ponuke
17. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou zmluvnou cenou v EUR vrátane DPH
na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia ponuka.
18. Predloženie ponúk: Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku treba doručiť
v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača
alebo miesta podnikania s označením :

„ Pracovná obuv “ NEOTVÁRAŤ
Ktorý bude obsahovať

1. doklady podľa bodu č.11 tejto výzvy
2. Cenová ponuka na kompletný predmet zákazky
Ponuku je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
Názov: „JESEŇ ŽIVOTA“ Zariadenie sociálnych služieb Levice
Obec: Levice
PSČ: 934 01
Ulica: Družstevnícka
Číslo: 22
Poschodie: I.
Miestnosť: hospodárka
V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí.

Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 15.11.2017 o 10.00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené.
19. Doplňujúce informácie: Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 15.11.2017 o 11,30 hod.
v kancelárii č. 38 na I. poschodí. Uchádzač predložením cenovej ponuky vyjadruje súhlas so stanovenými
podmienkami verejného obstarávateľa.

Výsledkom súťaže bude objednávka na predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom
a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované s úspešným uchádzačom.
Zákazka nie je vyhradená výlučne pre chránené dielne alebo chránené pracoviská.
20. Vyhradené práva: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo,
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako
je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zadávania
zákazky zrušený.
21. Príloha: Špecifikácia zákazky
Príloha č. 1

Špecifikácia zákazky

Meno
Spracoval:
Schválil:

Dalmadyová Alena
Mgr. Anna Psárska

Uloženie: Register požiadaviek na realizáciu VO

Funkcia

Podpis

Miesto a dátum

ekonómka
Levice, 7.11.2017
riaditeľka
Levice, 7.11.2017
Počet kópií: register požiadaviek na realizáciu
Archivácia: 5 rokov
VO/uchádzač/webstránka

Počet
strán
3

