ZASOBOVACIA ZÁKLADŇA I.
Č.: ZZ I-521-5/2018
Počet listov: 2
Počet príloh: 1/1

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru/ 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: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpené: Zásobovacia základňa I.
Sídlo: Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: por. Ing. Jana VÁROŠOVÁ
Telefón: 0960/336 262
Fax: 0960/336 510
E-mail: jana.varosova@mil.sk

2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky:
Žehličky
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:


žehliaca doska so zabudovaným vyvíjačom pary



zabudovaný vyvíjač pary s automatickým dočerpávaním:



malý vyvíjač pary 3,5 litrový



ohrev 1,3 kW



so žehličkou 850 W



vrátane teflonovej podložky pre žehličku



pracovný tlak pary 3 bar



ohrev žehliacej plochy 700 W s reguláciou teploty



odsávanie žehliacej plochy 150 W



prefuk žehliacej plochy 150 W



vrátane rukávnika

2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:
P. č.
1.

Názov položky

Žehliaca doska so zabudovaným vyvíjačom pary

Predpokladané
množstvo

2 ks

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri nákupe upraviť predpokladané množstvá tovarov
v závislosti od cien ponúknutých úspešným uchádzačom v zadávaní tejto zákazky maximálne do
výšky predpokladanej hodnoty zákazky.”

2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
39713000-3 Elektrické prístroje pre domácnosť na čistenie, hladidlá (žehličky),
39713500-8 Elektrické žehličky
39713510-1 Naparovacie žehličky
2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na častí.
2.6 Miesto dodania tovaru:
Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová
2.7 Termín dodania tovaru predmetu zákazky:
Do 30. 11. 2018
2.8 Typ zmluvného vzťahu:
Objednávka

3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 2 060,00 € bez DPH za celý predmet zákazky.

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 13. 11. 2018 o 12,00 hod.
Záujemca zašle naskenovanú ponuku v zmysle prílohy č. 2 tejto výzvy elektronicky na e-mailovú
adresu: jana.varosova@mil.sk, pričom do predmetu uvedie: „Žehličky“.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná.

5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 3 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.

6. Podmienky účasti
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce, v ktorom
musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým
môže byť:
6.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra ( predkladá fyzická
osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
6.2. Opis predmetu zákazky
Uchádzači predložia opis ponúkaného predmetu zákazky. Uvedú charakteristiky ponúkaného
predmetu zákazky, prípadne ďalšie iné informácie v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne
posúdiť splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Opis predmetu zákazky musí byť v súlade so Stručným opisom predmetu zákazky uvedenom v bode
2.2 tejto výzvy.
6.3. V prípade zákazky na dodanie tovaru aj fotografie, prospekty, katalógové listy, alebo iné vyobrazenie
ponúkaného tovaru.

7. Obsah ponuky
Uchádzači predložia nasledovné doklady:

7.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu podľa bodu 6.1. tejto výzvy
7.2. Opis predmetu zákazky podľa bodu 6.2. tejto výzvy
7.3. Fotografie podľa bodu 6.3. tejto výzvy
7.4. Cenovú ponuku vyhotovenú podľa vzoru nižšie za predpokladané množstvo jednotlivých položiek
predmetu zákazky, pričom cena jednotlivých položiek musí byť uvedená v menovej jednotke EURO.
Ponuku je potrebné predložiť na požadované množstvo. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná
vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru do miesta dodania vrátane dopravy.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platcom
DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať. Cenová ponuka musí byť podpísaná
štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade
oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva).

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH.

9. Obchodné podmienky dodania tovaru
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka požadovaného množstva predmetu zákazky.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom
finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu zákazky na základe objednávky.
Preddavok sa neposkytuje.

10. Doplňujúce informácie:
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí
ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať úspešného uchádzača
na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov v zmysle bodu 6.1. tejto výzvy.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku, okrem
dokladov predložených v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru, ak:
▪ nebola predložená žiadna ponuka,
▪ ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na dodanie tovaru/ ak:
▪ sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
▪ celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.
Prílohy:
č.1 – Cenová ponuka – 1 list
V Nemšovej, dňa 07. novembra 2018

Spracovateľ:

Schválil:

................................................................
por. Ing. Jana VÁROŠOVÁ

................ .........................................................
podplukovník Ing. Štefan ORAVKIN
veliteľ

Príloha č.1
k č.:ZZ I-521-5/2018

CENOVÁ PONUKA
Predmet zákazky: - Žehličky
Uchádzač:.................................................................................................................... .............
Adresa, sídlo:............................................................................................................................
Bankové spojenie:............................................................................................................ ........
Číslo účtu:................................................................................................................................
IČO:......................................................................................................................... .................
IČO DPH:.................................................................................................................................
Telefón/Fax:................................................................................................................. ............
Kontaktná osoba:.................................................................................................................... ..

Por.
číslo

1.

Názov tovaru
Žehliaca doska so
zabudovaným vyvíjačom pary

MJ

ks

Cena za
Cena za
MJ
MJ bez
s DPH v
DPH v €
€

Predpokladané
množstvo

Cena s DPH za
predpokladané
množstvo

2

V cene sú započítane všetky náklady uchádzača na dodávku do vojenského útvaru.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť požadované množstvá jednotlivých typov.
Súhlasím s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru uvedenými vo Výzve na predloženie
cenovej ponuky

Dňa :
Odtlačok pečiatky, meno a priezvisko,
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

