Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mesto Trebišov v zastúpení – PhDr. Marek Čižmár, primátor
Sídlo:
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
IČO:
00 331 996
DIČ:
2020773590
IC DPH:
SK2020773590
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Ing. arch. Alexander Bugala
Telefón:
+421 908 764 273
E-mail:
bugala@trebisov.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Valéria Maďarová
Telefón
+421 907 611 528
E-mail:
madarova@trebisov.sk
2. Predmet zákazky
2.1. Názov zákazky:
2.2. Druh zákazky:
2.3. Typ zmluvy:

Šikmá schodisková plošina
zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru
zmluva o dielo

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestské kultúrne stredisko, M. R. Štefánika 53, Trebišov.
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: do 20.11.2019
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
4.1. Predmetom zákazky je dodanie a montáž šikmej schodiskovej plošiny v budove Mestského
kultúrneho strediska v Trebišove. Budova má dve nadzemné podlažia. Schodisková plošina
uľahčí prístup ku kinosále a ku knižnici osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Predmet
zákazky zahŕňa aj dopravu, zaškolenie obsluhy a revíziu zariadenia.
4.2. Technické požiadavky na predmet zákazky:
- interiérová povrchová úprava,
- rozmer podlahy plošiny – min. 900 x 700 mm,
- nosnosť – min. 180 kg,
- zdvih – dve podlažia konštrukčnej výšky 3600 mm,
- elektropohon, elektrické sklápanie podlahy a nájazdových rámp,
- ovládanie tlačidlové v staniciach a na plošine,
- ochranné madlá, bezpečnostné blokovanie počas jazdy, stop systém,
- plošina a dráha nerezová, farebné prvky neutrálne (čierne, šedé),
- počet staníc – 3,
- dĺžka dráhy – cca 15 m.
4.3. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy
označenou ako cenová ponuka.
4.4.Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky za účelom
získania ďalších informácií pre spracovanie ponuky. Obhliadku je možné vykonať po telefonickej
dohode s kontaktnou osobou vo veciach zákazky.

5. Predkladanie ponúk
5.1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v eurách.
5.2. Cenová ponuka predmetu zákazky sa predkladá na celý predmet zákazky. Celková cena musí
zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním a montážou predmetu zákazky, ako aj náklady spojené
s dopravou, zaškolením obsluhy a náklady spojené s revíziou zariadenia.
5.3. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 16.09.2019 do 09:00 hod.
5.4. Ponuky sa doručujú buď v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
5.5. Ponuky pri listinnej podobe sa doručujú v uzatvorených obálkach a označujú sa „CP – Šikmá
schodisková plošina“- NEOTVÁRAŤ. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť pri listinnej
podobe: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov. V prípade osobného
doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne Mestského úradu v Trebišove.
5.6. Ponuky v elektronickej podobe sa doručujú na adresu: madarova@trebisov.sk
Označenie predmetu emailu: CP – Šikmá schodisková plošina.
6. Lehota viazanosti ponuky
6.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 31.10.2019.
7. Podmienky financovania predmetu zákazky
7.1.Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku z rozpočtu
verejného obstarávateľa.
7.2. Zálohy nebudú poskytované.
7.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúry je do 30
dní.
8. Podmienky účasti uchádzačov
8.1.Uchádzač musí mať oprávnenie na predmet podnikania na daný predmet zákazky. Túto
oprávnenosť overí verejný obstarávateľ na základe zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výpis z obchodného registra alebo výpis zo
živnostenského registra zabezpečí verejný obstarávateľ. V prípade, ak z technických dôvodov
nebude možné získať výpis z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových
registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať uchádzača o predloženie
výpisu z príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe.
8.2.Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.
8.3.Uchádzač predloží doklady preukazujúce technické vlastnosti ponúkanej šikmej schodiskovej
plošiny (napr. produktový list, technický opis a pod.) za účelom overenia splnenia technických
požiadaviek na predmet zákazky.
8.4. Uchádzač predloží certifikáty alebo potvrdenia s jasne identifikovanými odkazmi na technické
špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality
alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
9. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
9.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.

10. Vyhodnocovanie ponúk a informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
10.1.Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na
vyhodnotenie ponúk. U uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí pri
vyhodnotení na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ vyhodnotí
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača
alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet
zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo
zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyhodnotenie
ponúk je neverejné.
10.2. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi emailom všetkým uchádzačom informáciu
o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka sa prijíma,
ostatným oznámi, že neuspeli.
10.3. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.
11. Obsah ponuky
11.1. Ponuka musí obsahovať:
- cenovú ponuku, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy,
- doklady podľa bodu 8. s výnimkou dokladu uvedeného v bode 8.1.
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
12.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
12.2. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak by sa zmenili okolnosti,
za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
12.3. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
V Trebišove, dňa 05.09.2019

Ing. Valéria Maďarová
referent pre verejné obstarávanie

Príloha:
1. Cenová ponuka

PhDr. Marek Čižmár
primátor

Príloha č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky

Cenová ponuka
Názov zákazky: Šikmá schodisková plošina

Identifikačné údaje uchádzača: .........................................................
..........................................................
Štatutárny zástupca uchádzača: ..........................................................
IČO: ..........................................................

DIČ: ...............................................................

E-mail: ......................................................

Telefón: ..........................................................

Názov

Celková cena
bez DPH v €

DPH
v€

Šikmá schodisková plošina v súlade
s bodom 4. tejto výzvy
Sme – nie sme platcami DPH (neplatný údaj prečiarknuť)
Dátum: .........................................................
Podpis štatutárneho zástupcu: .........................................................

Celková cena
s DPH v €

