Výzva
k predloženiu cenovej ponuky na predmet zákazky
„Nákup odvodňovacieho materiálu“
zákazka podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
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Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
Fax:
Mobil:
URL:
E-mail:
Kontaktná osoba:

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Ing. Ján Alušík – konateľ spoločnosti
43904157
2022508081
SK2022508081
+421 57 7622594
+421 57 7622183
+421 918 817 877
www.vpssnina.sk
vps.snina@mail.t-com.sk, riaditel@vpssnina.sk
Ing. Ján Alušík – konateľ spoločnosti

2.

Predmet zákazky:
Číslo spisu:

Nákup odvodňovacieho materiálu
388/VI - 2014

3.

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je nákup „Nákup
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Odvodňovací materiál
rúra kan. 160x4,0x1000
rúra kan. hl. 400mm 5m
koleno kan. 160/45
odbočka kan. 400/160
vpust – stavebná výška 650 mm
– odtok ø 160-200mm
liatinový rošt
kalový rošt – pozinkovaný
– sklolaminát
spojovací materiál

odvodňovacieho

materiálu“,

Merná
jednotka (MJ)
ks
ks
ks
ks

Počet
(MJ)
70
124
23
23

ks

23

ks

23

ks

23

ks

23

pre
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Slovník verejného obstarávania:
CPV – 44163130-0 Kanalizačné rúry
– 44163230-1 Spájacie kusy rúrok
– 44163200-2 Príslušenstvo (spojky) rúrok
Množstvo – v súlade s kúpnou zmluvou.
4.

Typ zmluvy: Kúpna zmluva na dodanie tovaru.

5.

Predpokladaná hodnota: 19 960,- eur bez DPH

6.

Miesto dodania: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.

7.

Termín dodania:

8.

Rozsah ponuky

do 48 hodín odo dňa odoslanie objednávky v súlade s kúpnou
zmluvou.

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Predloženie variantných riešení vo vzťahu
k požadovanému predmetu zákazky sa nepovoľuje. Ak súčasťou ponuky bude aj
variantné riešenie, nebude sa na takéto variantné riešenie prihliadať.
9.

Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia
Osobné doručenie ponuky:
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej neprehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:
─ adresa verejného obstarávateľa,
─ adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
─ označenie „Zákazka podľa § 9 ods. 9 – neotvárať“,
─ heslo: „Nákup odvodňovacieho materiálu“
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina
Elektronické predloženie ponuky:
na e-mail: vps.snina@mail.t-com.sk, riaditel@vpssnina.sk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 17.06.2014 do 1000 hod. SEČ.

10.

Vyhodnotenie ponúk
─ Vyhodnotenie ponúk vykonáva trojčlenná komisia určená verejným
obstarávateľom dňa: 17.06.2014 o 1100 hod. SEČ.
─ Cenové ponuky uchádzačov, ktoré boli doručené v lehote na predkladanie
cenových ponúk a neboli vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk uvedeného v bode 15.
─ Úspešný uchádzač bude zo strany verejného obstarávateľa vyzvaný na
potvrdenie kúpnej zmluvy.
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11.

VPS Snina, s.r.o. vyžaduje podmienky účasti uchádzača preukázať dokladmi:
1) Doklad o oprávnení podnikať – Uchádzač alebo záujemca predloží v zmysle § 26
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZoVO“) doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci ho na dodanie požadovaného predmetu zákazky.
Dokladom sa rozumie aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická
osoba zapísaná v obchodnom registri) alebo aktuálny výpis zo živnostenského
registra (predkladá osoba zapísaná v živnostenskom registri). Požadované doklady
musia byť predložené ako originály, alebo úradne osvedčené kópie, nie staršie ako
3 mesiace ku dňu predkladania ponuky, alebo úradné overenú kópiu o zapísaní do
zoznamu podnikateľov podľa § 125 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase.
2) Čestné vyhlásenie ─ uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru
uvedenými v tejto Výzve; prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym
orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
(v takom prípade oprávnenie konať za uchádzača musí byť doložené
originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
─ uchádzača, že všetky technické parametre ponúkaného predmetu
obstarávanie spĺňajú technické parametre požadované verejným
obstarávateľom; prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom
uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade
oprávnenie konať za uchádzača musí byť doložené originálom, resp.
overenou kópiou plnomocenstva)
─ že nemá pozastavenú činnosť,
─ že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu
zákazky,
─ prehlásenie, že nie je dlžníkom v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni
a nemá daňové nedoplatky.
─ Vzor čestného vyhlásenie – Príloha 1 Základné identifikačné údaje.
3) Technické požiadavky na predmet zákazky – predmet zákazky musí spĺňať
požadované technické parametre podľa Bodu 3 Opis predmetu zákazky.
4) Predložiť minimálne tri zákazky obdobného charakteru za posledné 2 roky.

12.

Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
─ predmet zákazky doručí do miesta dodania uvedeného v bode 6 Miesto dodania,
─ cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € podľa vzoru v Prílohe 2, ak uchádzač
nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH upozorní. Ceny musia byť konečné a musia byť platné od
lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie), do ceny je
nutné započítať všetky náklady uchádzača vrátane dopravy,
─ na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonávaná po riadnom
splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po
obdŕžaní faktúry,
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─ splatnosť faktúry 30 dní - bližšie obchodné podmienky sú uvedené v Obchodných
podmienkach – Príloha 3 „Návrh“ Kúpna zmluva.
13.

Obsah ponuky
1) doklady podľa bodu 11 tejto Výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok
účasti,
2) cenová ponuka na predmet zákazky – vypracovaná podľa Prílohy 2 k tejto Výzve,
ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať za uchádzača
musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
3) kúpna zmluva – Príloha 3,
4) súhlas so spracovaním osobných údajov – Príloha 4.

14.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia ponúknutá cena s DPH za celý
predmet zákazky vrátane dopravy do miesta plnenia.

15.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
─ proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky
s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle
platného zákona o verejnom obstarávaní,
─ verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,
─ verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť kúpnu zmluvu s uchádzačom
umiestneným v poradí za uchádzačom, ak s rôznych dôvodov nedôjde
k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej
odstúpi,
─ v prípade, že sa do hodnotenia dostane len jedna ponuka, skúma sa iba jej
prijateľnosť pre verejného obstarávateľa.
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Dôvody na zrušenie zadania zákazky s nízkou hodnotou
a)
b)
c)
d)

Príloha 1
Príloha 2
Príloha 3
Príloha 4

Nebola predložená žiadna ponuka.
Ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy.
Ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa.
Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená.
Základné identifikačné údaje
„Vzor“ Cenová ponuka k Výzve
Obchodné podmienky – „Návrh“ Kúpna zmluva
Súhlas so spracovaním osobných údajov

V Snine dňa: 10.06.2014
....................................................
Ing. Ján Alušík
konateľ spoločnosti
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