VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ZoVO)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:

Košický samosprávny kraj

Adresa organizácie:

Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

IČO:

35 541 016

Web organizácie (URL):

www.vucke.sk

Kontaktná osoba:
Telefón:

Ing. Zuzana Hajdu
055/7268235

Fax:
E-mail:

zuzana.hajdu@vucke.sk

2. Názov predmetu zákazky:
„Intérierové vybavenie – skrinky na chemikálie“
3. Typ zákazky:
Tovar
4. Stručný opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je dodanie nových plechových skriniek na chemikálie, montáž
a napojenie na odsávanie. Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1.

5. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:
------6. Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky :
Depozitár Východoslovenského Múzea v Košiciach – Šaca, Šemšianska 2, 040 15 Košice
7. Nomenklatúra / Klasifikácia CPV:
Hlavný slovník verejného obstarávania:
39120000-9 Stoly skrine, písacie stoly a knižnice; 44421722-4 Bezpečnostné skrine;
39141300-5 Skrine; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
1 400 € bez DPH

9. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Predmet, rozsah, špecifikácie a parametre zákazky sú určené v prílohe č.1 tejto výzvy
10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
11. Lehota na dodanie alebo uskutočnene predmetu zákazky:
Dodanie tovaru najneskôr do 1 mesiaca od doručenia objednávky.
12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú:
Preddavok nebude poskytnutý. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po dodaní tovaru
a jeho napojení na odsávanie. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov.
13. Podmienky účasti uchádzačov:
Nie
14. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk :
Do 11.05.2016
Ponuky žiadame doručiť elektronicky na e-mail : zuzana.hajdu@vucke.sk
15. Lehota viazanosti ponúk :
Minimálna lehota viazanosti: 30.6.2016
16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotené zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa na základe
najnižšej ceny.
17. Obsah ponuky:
Cenová ponuka na predmet zákazky.
18. Spôsob určenia ceny
Cenu požadujeme spracovať v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu
č. 1.
Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu a to v
členení:
Cena predmetu zákazky bez DPH..........................................EUR
DPH 20% .............................................................................. EUR
Cena predmetu zákazky celkom s DPH.................................EUR
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH upozorní a uvedie, že cena je konečná.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
-

Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s dodávkou
a montážou predmetu zákazky. Cena za predmet zmluvy sa bude týkať celého predmetu
zákazky, cena bude vychádzať zo špecifikácie predmetu zákazky.

19. Zmluvné podmienky:
------20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent,
typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné
materiály a pri dodržaní technických parametrov navrhovaného zariadenia a materiálov.
Uchádzač predloží v ponuke zoznam použitých ekvivalentných riešení.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých
bolo toto zadávanie zákazky podľa §117 ZoVO vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní
podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným
požiadavkám na predmet zákazky, resp. ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného
obstarávateľa.

Košice, dňa 04.05.2016

.................................................
v.r. Ing. Zuzana Hajdu
referent OVOKIA

Prílohy: 1. Špecifikácia predmetu zákazky

