
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Nákup cestných panelov

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Mesto Svätý Jur

IČO 00304832

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Prostredná 29, 90021 Svätý Jur, SK

Kontaktná osoba Dana Schubertová, 0905 917 014, dana.schubertova@svatyjur.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: september 2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 25.9.2022 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU5nCl7_IwpWeQnyIwj5XLgU
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné materiály

Všeobecný opis zákazky

Nákup 100 ks cestných panelov vrátane dopravy v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné podmienky

Miesto dodania predmetu zákazky 
1.Svätojurská a.s. 
Na Pažiti č.4 
900 21 Svätý Jur 

Podrobný opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je nákup 100 ks cestných panelov 3000x2000x150 mm s dvojitou výstužou vrátane dopravy a vyloženia. Dopravu
zabezpečiť postupne podľa harmonogramu dodávok v Kúpnej zmluve po dohode s dodávateľom.  

Rozdelenie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

Typ zmluvy 
Kúpna zmluva - návrh tvorí prílohu č.3 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH - 80 bodov 
Termín dodania (v kalendárnych dňoch) od účinnosti Kúpnej zmluvy - 10 bodov 
Cena za dopravu - 10 bodov 

Ak dodávateľ, ktorý predložil ponuku nie je platcom DPH je povinný túto informáciu uviesť vo svojej ponuke.

Ostatné podmienky

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU5nCl7_IwpWeQnyIwj5XLgU


Podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky 

1. Uchádzač má oprávnenie poskytovať službu/tovar/uskutočňovať práce podľa § 32 ods. 1 písm. e),(živnostenské oprávnenie alebo výpis
zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra)
alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie danej služby.

2 Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona. 

Ostatné 
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. 

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť konanie v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol
predpokladať. 

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, ktorého celková cena za poskytnutie predmetu zákazky uvedená v
ponuke prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa na požadovaný predmet zákazky. 

4. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného
obstarávateľa. 

5. V zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu,33) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

6. V prípade, že v predložených podkladoch sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo
druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako príklady a môžu byť v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. nahradené ekvivalentnými
výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

Uchádzač elektronicky do príloh predloží: 

- vyplnený a podpísaný návrh uchádzača na plnenie kritérií - Príloha č.1, 

- vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie - Príloha č.2 

- výrobný certifikát alebo atest k panelom - Príloha č.4

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Cestný panel 3000x2000x150 cm s dvojitou výstužou 100,0 ks

cena bez DPH

2
Doprava na miesto určenia 1,0 km

uvedie sa celková cena za prepravu na miesto určenia + osobitne cena za 1 km  
(ceny bez DPH)

3
Vykládka na mieste určenia 1,0 ks

cena bez DPH, uvedie sa cena za vyloženie 100 ks  + osobitne cena za vyloženie 1 ks

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Príloha_č._1_-_Návrh_na_plnenie_kritérií.docx Iné 29,2 kB

Príloha č.2- Čestné_vyhlásenie.docx Iné 31,6 kB

Príloha_č._3_Návrh_Kúpnej_zmluvy.docx Iné 37,4 kB


