VIA LUX

- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca
Výzva na predkladanie ponúk

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
Kontaktná osoba :
Telefón :
e-mail :

VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca
JUDr. Vojtech Hintoš, riaditeľ
00696854
Ing. Nataša Uhriňáková
055/6116322
vialux@domov-barca.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je nákup a dodávka tovaru – WC misy, umývadla, batérie a rôzne
sanitárne výrobky pre zariadenie VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice-Barca.
3. Názov predmetu zákazky:
„ WC misy, umývadlá, batérie a rôzne sanitárne výrobky “
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup a dodávka tovaru – WC misy, umývadla, batérie a rôzne
sanitárne výrobky pre VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2, Košice – Barca. Požadovaný
rozsah tovaru je podrobne vyšpecifikovaný v Prílohe č.2.
V prípade, že sú uvedené špecifikácie materiálov (tovarov) pomocou odkazu na konkrétnu
značku alebo výrobcu, môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný ekvivaletný tovar,
ktorý má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol
verejný obstarávateľ.
Predmetom zákazky sú aj všetky služby súvisiace s dodávkou predmetu zákazky – doprava,
naloženie a vyloženie tovaru.
Špecifikácia :
1. WC kombi (JIKA EUROLINE): 65ks
• Materiál: keramika
• Rozmer: 370(360 misa) x 635 x 770(400 misa) mm (š x d(h) x v)
• Zadný odpad
• Súčasťou WC je nádržka a záchodová doska
• Splachovací ventil s dvoma množstvami voda + tlačítko
• Bočný napúšťací ventil
• Farba : biela
2. Umývadlo (JIKA ZETA): 5ks
• Materiál : keramika
• Rozmer: 600 x 470 x 205mm (š x d x v)
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•
•
•

S otvorom na stojankovú batériu
Tvar: ovalný
Farba : biela

3. Batéria drezová stojanková (SAMPLUS EM.2108.B): 80ks
• Horná vysoká otočná výtoková hubica
• Batéria páková
• Prívodné hadice 3/8"
• Povrchová úprava: chróm
4. Batéria drezová nástenná (SAMPLUS EM.2110.A-100): 30ks
• Rozteč: 100mm
• Batéria páková
• Ružice
• Výtok rúrkový ø18mm dĺžky 200mm
• Povrchová úprava : chróm
5. Batéria vaňová nástenná (SAMPLUS MA.4015.B/I-100) : 40ks
• Rozteč: 100mm
• Batéria páková
• Ružice
• Bez sprchovej hadice, ručnej sprchy a držiaka
• Povrchová úprava : chróm
6. Batéria umývadlová stojanková (SAMPLUS EM.2106.B): 35ks
• otočná výtoková hubica s dĺžkou 138mm
• Batéria páková
• Prívodné hadice 3/8"
• Povrchová úprava: chróm
7. Ručný sprchový set (SAMPLUS): 40ks
• Ručná sprchová ružica
• Sprchová hadica 150cm
• Pevný držiak na stenu
8. Flexi napojenie k WC (manžeta) : 100ks
• Priemer pripojenia : 70/110 x 102/122mm
• Nastaviteľná dĺžka: 230-530mm
• Materiál : polypropylén
9. Sada na upevnenie WC (kotviace šrúby) : 100ks
• 2 skrutky so štvorhrannou hlavou a drážkou 6x80mm
• 2 koncové upchávky biele
• 2 ochranné podložky
• 2 hmoždinky
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Perlátor s vonkajším závitom : 30ks
• M24*1
• S kovovým sitkom
10. Sifón umývadlový : 5ks
• Zápachový uzáver 58mm
• Napojenie na odpadovú rúrku priemer 40mm
• Materiál : polypropylén
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru
Kód CPV:

44411000 – 4 Sanitárne výrobky
44411740 – 3 Záchodové misy
44411710 – 4 Záchodové sedadlá

44411100 – 5 Kohútiky
44411300 – 7 Umývadla

5. Miesto dodania zákazky:
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, Košice Barca
6. Predpokladaná hodnota zákazky :
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 13 020,- EUR na celý predmet zákazky
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky:
Lehota dodania predmetu zákazky: do 31.05.2020
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu VIA LUX – DSS a ZpS na základe faktúr za
skutočne dodaný tovar podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť
faktúry 21 dní od dátumu doručenia faktúry.
9. Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu, ktorým uchádzač preukáže
spôsobilosť na dodanie tovaru k predmetu zákazky tejto výzvy (výpis z obchodného registra,
výpis zo živnostenského registra resp. potvrdenie o zapísaní do Zoznamu podnikateľov).
Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie originálu alebo úradne overenej kópie
dokladov.
10. Obsah ponuky :
a) doklad o oprávnení dodávať tovar podľa bodu č. 9 tejto výzvy
b) vyplnený „ Návrh na plnenie súťažných kritérií “ podľa Prílohy č.1
c) cenovú ponuku (príloha č.2)
d) čestné prehlásenie (príloha č.3)
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH, v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH,
uvedie túto skutočnosť v ponuke.
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12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Ponuku je možné doručiť:
- osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa (VIA LUX – Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, 040 17 Košice – Barca) v uzatvorenej
obálke, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
➢ názov a sídlo verejného obstarávateľa
➢ názov a sídlo uchádzača
➢ označenie : „ súťaž – neotvárať “
➢ heslom: „ WC misy, umývadla, batérie “
- alebo e-mailom na adresu : vialux@domov-barca.sk kde v predmete správy (e-mailu)
bude napísané : WC misy, umývadla, batérie
Lehota na predkladanie ponúk je : 07.05.2020 do 9.00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie
ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania
ponuky.
13. Doplňujúce informácie :
Predmetná Výzva môže viesť k uzatvoreniu zmluvnému vzťahu v prípade, že všetky cenové
ponuky bez DPH budú zodpovedať finančnému limitu pre zákazku s nízkou hodnotou.
V tomto prípade verejný obstarávateľ použije cenové ponuky ako súťažné ponuky.
Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo emailom do
12.05.2020.
V Košiciach 28.04.2020

..............................................
JUDr. Vojtech Hintoš
riaditeľ
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Príloha č.1

Návrh na plnenie súťažných kritérií

Názov zákazky : WC misy, umývadlá, batérie a rôzne sanitárne výrobky

Identifikačné údaje uchádzača :

Uchádzač :

.................................................................

Sídlo organizácie :

.................................................................

Zástupca :

.................................................................

IČO :

.................................................................

DIČ :

.................................................................

IČ DPH :

.................................................................

Tel. číslo :

.................................................................

E-mail :

.................................................................

Predmet zákazky

Celková cena
bez DPH

DPH

Celková cena s
DPH

WC misy, umývadlá, batérie a rôzne
sanitárne výrobky

Dátum : ...............................

_____________________
podpis + pečiatka
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Príloha č.2

Cenová ponuka
Špecifikácia uvedená v opise predmetu zákazky
P.
Názov tovaru
č.
1
2
3
4
5
6
7

WC kombi so záchodovou doskou
Umývadlo 60cm
Batéria drezová stojanková
Batéria drezová nástenná 100
Batéria vaňová nástenná 100
Batéria umývadlová stojanková
dl.138mm
Ručný sprchový set (sprchová ružica,
hadica, držiak)

MJ

Množ.

ks
ks
ks
ks
ks

65
5
80
30
40

ks

35

ks

40

Flexi napojenie k WC (manžeta) d.230530mm
Sada na upevnenie WC (kotviace
9
šruby)
Perlátor s vonkajším závitom M24*1
10
(umývadlový)

m

100

ks

100

ks

30

11 Sifón umývadlový

ks

5

8

JC bez
DPH

Celková
cena bez
DPH

JC s
DPH

Celková
cena s
DPH

Spolu :

Dňa : ..............................

_____________________
podpis + pečiatka
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Príloha č.3
ČESTNÉ

PREHLÁSENIE

v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení

.................................................................
(uvedie sa dátum)

Identifikácia uchádzača
Obchodný názov:
Adresa:
IČO:

V súlade s ustanovením § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“) čestne prehlasujeme, že spĺňame podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (§ 32
ods.1 písm. e) sme oprávnený dodávať tovar1), uskutočňovať stavebné práce1) alebo poskytovať
službu1) a § 32 ods.1 písm. f) nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu).

______________________________________________
(pečiatka a podpis oprávnenej osoby záujemcu/uchádzača)

Poznámka: 1) nehodiace sa preškrtne
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