VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
IČO: 00158232
Partizánska 11 , 914 51 Trenčianske Teplice
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Grešo
Telefón: +421 904575917
Email: jan.greso@dszsu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.dszsu.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.dszsu.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/292
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Priamo riadená organizácia MŠVVaŠ
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Prístavba k Domovu Speváckeho zboru slovenských učiteľov – osobný výťah – SO-02.
Referenčné číslo: 2020
Hlavný kód CPV
39290000-1
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie dodávky a realizácie zariadení na regeneráciu a relaxáciu sauny, vírivá vaňa a
dodávky vybavenia interiéru. Uvedené zariadenia sa nainštalujú do prístavby Domova Speváckeho zboru slovenských
učiteľov SO.02.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.
Celková predpokladaná hodnota
115 000,00 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
37480000-6
Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK02
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Trenčianske Teplice
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie dodávky a realizácie zariadení na regeneráciu a relaxáciu sauny, vírivá vaňa a
dodávky vybavenia interiéru. Uvedené zariadenia sa nainštalujú do prístavby Domova Speváckeho zboru slovenských
učiteľov SO.02.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
1/2

Cena
Predpokladaná hodnota
115 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.6)

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písmeno e) a f.) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač
preukazuje splnenie týchto podmienok predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom
obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: nevyžadujú sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2020 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2020
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.01.2020 11:00
Miesto: Trenčianske Teplice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné . Na otváraní ponúk sa môžu
zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Toto obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému prevádzkovaného Úradom preverené
obstarávanie IS EVO (www.uvo.gov.sk). Číslo zákazky v IS EVO je 424651. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v
systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie žiadostí o účasť a ponúk je, aby záujemca dodržal požiadavky na
softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky
na používanie systému IS EVO sú zverejnené na www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že
neposkytuje súťažné podklady na základe žiadosti záujemcu.
2. Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO a v profile verejného obstarávateľa.
3. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné
podozrenie, že uchádzač uzavrel v predmetnom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu
narušujúcu hospodársku súťaž v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona.
4.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.01.2020
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