VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY č. 13 s názvom:
„Stavebné materiály spotrebného charakteru“
v rámci zriadeného DNS s názvom
„DNS 1 – Stavebné materiály 2018-2019“
(v súlade s § 58-61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov )
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov organizácie:

Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r.o.

Sídlo organizácie:

A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO:

316 096 51

Kontaktné osoby:

Marcela Turčanová, Adriana Tatárová

2.

Predmet zákazky:

Predmetom obstarávania je dodanie spotrebných stavebných materiálov potrebných k ukončeniu
rekonštrukcie zimného štadióna podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.
Opis tovarov s požadovanou špecifikáciou je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky: 57 995,00 € bez DPH
4.

Výsledok cenovej ponuky: Zmluva zverejnená spolu s výzvou.

5.

Miesto a termín dodania zákazky:
5.1 Miesto dodania: Priestory zimného štadióna v Žiari nad Hronom
5.2 Termín dodania: dodanie do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy

6.

Platobné podmienky a spôsob fakturácie:

Úhrada za plnenie predmetu zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom, bez
poskytnutia zálohy alebo preddavku, a to na základe faktúry, so splatnosťou 30 dní.

7.

Požiadavky na obsah ponuky:
a) Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy (dodávateľ nie je oprávnený meniť zmluvné podmienky)
b) Vyplnený záväzný návrh na plnenie v systéme Josephine a zároveň vyplnená príloha tejto
výzvy – Opis predmetu zákazky kde budú uvedené ponúknuté jednotkové ceny. Táto príloha
bude podpísaná a nahratá vo formáte pdf. a súčasne aj vo formáte xls. pre kontrolu prípadných
matematických chýb.

8.

Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe
v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.
Ponuka je vyhotovená elektronicky a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej
adrese https://josephine.proebiz.com/
Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov
a dokumentov
v
systéme
JOSEPHINE
umiestnenom
na
webovej
adrese
https://josephine.proebiz.com/
UPOZORNENIE: Prosíme uchádzačov, aby pri vkladaní svojej ponuky boli obozretní a skontrolovali
si, či ponuku vkladajú skutočne k výzve prostredníctvom sw. Josephine.
a)

lehota na predkladanie ponúk – dátum: 31.5.2019 o 11:00

b)

ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku a vyjadrené v € bez DPH.

9.

Spôsob stanovenia ceny:

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady
spojené s predmetom zákazky. Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna
a vyjadrená v € za celý predmet zákazky.
Uchádzač navrhované ceny uvedie v zložení:
- navrhovaná celková cena za celý predmet obstarávania v € bez DPH,
- v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť vo svojej ponuke
( § 3 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov).
10.

Kritéria na hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena bez DPH. Cenovú ponuku
uchádzača s najnižšou cenou bez DPH, ktorý splnil požiadavky na predmet a obsah ponuky verejný
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.
11.

Zábezpeka ponúk:
Nepožaduje sa.

12.

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
 3 mesiace od predloženia ponuky

14.

Ďalšie informácie:

14.1 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote uvedenej v bode 8 písm. a) tejto výzvy
budú vylúčené.
14.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť Zmluvu so žiadnym z uchádzačov
v prípade, ak predložené ponuky budú presahovať predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v tejto
výzve.

14.3 Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, ich obsah
a informácie budú použité výlučne len na výber zmluvného partnera.
14.4 Elektronická aukcia sa uskutoční v čase stanovenom verejným obstarávateľom. Verejný
obstarávateľ zašle pozvánku na účasť v elektronickej aukcii vždy najneskôr 2 pracovné dni pred jej
uskutočnením. Pravidlá elektronickej aukcie sa nachádzajú vo zverejnených súťažných podkladoch
v rámci tejto výzvy. V prípade, ak by bola predložená len 1 ponuka, verejný obstarávateľ nie je povinný
zrealizovať elektronickú aukciu.
14.6 Verejný obstarávateľ v súlade s § 20 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní určuje, že
komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa uskutoční
elektronicky podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch zverejnených v časti Dokumenty.
14.7. Informatívny odkaz na oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým verejný
obstarávateľ vytvoril dynamický nákupný systém a v ktorom sú uvedené podmienky účasti na
zaradenie do DNS: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:112564-2018:TEXT:SK:HTML
V Žiari nad Hronom, dňa 20.5.2019.
Prílohy:
1. Návrh Zmluvy
2. Zoznam tovarov – opis predmetu zákazky vrátane výkresovej časti
3. Súťažné podklady obsahujúce podmienky elektronickej aukcie

v. r.
Mgr. Igor Rozenberg., PhD. MBA
Riaditeľ a konateľ spoločnosti

