ZARIADENIE PRE SENIOROV PRIEVIDZA
Ul. Okáľa č.6, 971 01 Prievidza 1
ZÁKAZKA podľa § 9 ods. 9 - PRIESKUM TRHU

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
Prieskum trhu
Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou, podľa § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA :
Úradný názov :
Zariadenie pre seniorov Prievidza
IČO :
00648698
Adresa :
Zariadenie pre seniorov, J. Okáľa 6
Mesto/Obec :
Prievidza
PSČ : 971 01
Kontaktné miesto :
Zariadenie pre seniorov – kancelária riaditeľa, J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca : Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZPS;
Kontaktná osoba pre predmet obstarávania: Ing. Richard Fodor, PhDr. Andrea Mikulová
Telefón :
046/519 9320, 5199315, 5199319
E-mail :
zps@mail.telekom.sk; prevadzka@mail.telekom.sk;
POŠTOVÁ ADRESA NA ZASLANIE CENOVŹCH PONÚK:
Zariadenie pre seniorov, Ul. J. Okáľa č.6, 971 01 Prievidza

2.

PREDMET ZÁKAZKY A TYP ZMLUVY :
2.1 Názov zákazky: „Nákup vode odolných oddychových kresiel pre seniorov“
2.2 Druh zákazky : zákazka na dodanie tovaru
2.3 Miesto poskytnutie služby : pre Zariadenie pre seniorov, J. Okáľa 6,Prievidza
2.4 Na dodanie predmetu obstarávania bude uzatvorený zmluvný vzťah.
2.5 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorený zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom v zmysle požiadaviek a podmienok obstarávateľa, uvedených a zakotvených vo všetkých bodoch v tejto výzve.
2.6 Pre odber bude vystavená objednávka bude doručená (odovzdaná) dodávateľovi.

3.

STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY :
3.1 Opis zákazky: minimálne požiadavky
o povrchová úprava ľahko umývateľná
o pevná a stabilná oceľová konštrukcia
o operadlo dostatočne vysoké s väčším sklonom pre bezpečné usadenie
o nosnosť 160 kg
o masívna oceľová konštrukcia pochrómovaná
o vylepšené čalúnenie (určené pre dlhodobé sedenie), možnosť dokúpenia gélových sedačiek
o umývateľné PVC čalúnenie s vodotesným pod čalúnením
o požadované množstvo 35 ks
3.2 Lehota dodanie predmetu zákazky bude jednorazová dodávka v roku 2013, termín dodania bude uvedený v objednávke
najneskôr do 15. 12. 2013.
3.3 V opise predmetu obstarávania parametre zákazky udávajú minimálne požiadavky. Obstarávateľ pripúšťa v ponuke ekvivalentné zariadenia s dodržaním minimálne stanovených technických parametrov.

4.

PREDPOKLADANÁ PREDMETU ZÁKAZKY CENA: maximálne do 8100,00 EURO bez DPH

5.

MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY : Zákazka je na celý predmet.

6.

HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY ALEBO ODKAZ NA DOKUMENTY, V KTORÝCH SA
UVÁDZAJÚ :
6.1 Financovanie bude z finančných prostriedkov rozpočtu ZPS Prievidza.
6.2 Objednávateľ neposkytuje zálohu/preddavok.
6.3 Fakturácia bude formou faktúry. Faktúry budú vystavované po realizácii dodávok podľa odsúhlaseného súpisu skutočne
odobratého predmetu zákazky .
6.4 Splatnosť faktúr je do 28 dní od doručenia objednávateľovi.
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7.

PODMIENKY ÚČASTI ZÁUJEMCOV :
7.1 Doklad o oprávnení:
 oprávnenie poskytovať predmet zákazky (výpis z obchodného registra) – v ponuke uchádzač predloží čestné prehlásenie že doklad má k dispozícii, a predloží verejnému obstarávateľovi po vyžiadaní. Doklad musí byť platný ku dňu predloženia ponuky.
7.2 Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s uvedenými požiadavkami a podmienkami v tejto výzve.
7.3 Cenová ponuka – musí obsahovať všetky súvisiace časti pre zabezpečenie dodávky v plnom požadovanom rozsahu. (cena tovaru včítane dovozného, montáže, naprogramovanie a zaškolenie)
7.4 PODMIENKA: Vybraný uchádzač nesmie mať voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor
alebo nehnuteľnosť a pod.). Uvedené skutočnosti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením.

8.

PODMIENKY ZMLUVY: Úspešnému uchádzačovi po oznámení úspešnosti bude vystavený zmluvný vzťah kde budú zakotvené
všetky požiadavky a podmienky z tejto výzvy.

9.

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK :
9.1 Do 12. 11. 2013 do 11,00 h
9.2 Ponuky sa môžu doručiť poštou na adresu podľa bodu 1; na e-mailovú adresu, alebo osobne kontaktnej osobe
do stanoveného termínu.
9.3 Ponuky musia byť v uzatvorených obálkach a označené : adresa uchádzača a označenie VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:
„Nákup vode odolných oddychových kresiel pre seniorov“- NEOTVÁRAŤ

10.

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK :
10.1 Najnižšia celková cena vyjadrené v Eurách,

Názov
Vode odolné oddychové kreslá pre seniorov v zmysle
opisu
Cena celkom

Počet
(m. j.)
ks

Cena
Za 1 ks
bez DPH

Cena
za požadované množstvo
m. j.
bez DPH
s DPH

35

11.

POUŽITIE ELEKTRONICKEJ AUKCIE : Nepoužije sa

12.

ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA :
12.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepridelenia finančných prostriedkov, neuzatvoriť zmluvný vzťah.
12.2 Po vyhodnotení cenových ponúk bude zaslané oznámenie len úspešnému uchádzačovi .
12.3 Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo prekročia finančné možnosti obstarávateľa.

13.

Osoba za ZPS Prievidza:
Ing. Richard Fodor..................................................
PhDr. Andrea Mikulová ..........................................

V Prievidzi 06.11.2013

Ing. Branislav Magdolen
riaditeľ zariadenia
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