Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 3.2

Príloha č. 7

Výzva na predloženie ponuky
Be Healthy s.r.o, Ul. 9. mája 15, Trnava, PSČ 917 02, prevádzka: Štrajkova 1, Handlová, PSČ 972 51
IČO: 47572850, kontaktné údaje 0905 577 776, yugas.info@gmail.com

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Be Healthy s.r.o , ako obstrávateľ v zmysle § 8 ods. 1, písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“),
Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Zdravotnícke zariadenia pre stomatologickú ambulanciu“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:
Sídlo:
Be Healthy s.r.o, Ul. 9. mája 15, Trnava, PSČ 917 02
Štatutárny orgán:
Dmytro Iugas
IČO:
47572850
DIČ:
2023962523
IČ DPH:
nie je platcom DPH
Tel.:
0905 577 776
E-mail:
yugas.info@gmail.com
Internetová stránka : http://www.behealthy.sk
Bankové spojenie : VUB a.s
číslo účtu.:
IBAN SK11 0200 0000 0032 1522 3053
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: elektronicky na email: yugas.info@gmail.com
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Dmytro Iugas, kontaktné údaje 0905 577 776
4. Predmet obstarávania: „ Zdravotnícke zariadenia pre stomatologickú ambulanciu „ obsahuje :
1) Stomatologický panoramatický 3D a 2D RTG
2) Stomatologický operačný mikroskop
3) Stomatologický bezolejový kompresor so vzdušníkom a sušičom vzduchu s kapacitou vhodnou
pre napojenie minimálne 3 stomatologických súprav.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva.
Obstarávateľ upozorňuje, že Kúpna zmluva medzi Obstarávateľom a Dodávateľom nadobudne
účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej
a účinnej zmluvy o poskytnutí príspevku.
6. Podrobný
opis
predmetu
zákazky
(predmetu
obstarávania):
Predmetom
zákazky
sú
3
položky
1) Stomatologický panoramatický 3D a 2D RTG (stojanová verzia) - je to rӧntgenové
zdravotnícke zariadenie určené na vyhotovenie
2D panoramatického rӧntgén snímku
a vyhotovenie 3D
(trojrozmerného zobrazenia) snímku,
potrebného pri diagnostike
stomatologických vyšetrení , vrátane softvéru a hardvéru postačujúceho pre vyšetrovanie zložitých
morfológii a diagnóz prostredníctvom jedného vyšetrenia, plánovanie protetických zákrokov,
zavedenie
zubných
implantátov.
2) Stomatologický operačný mikroskop
- stomatologické zdravotnícke zariadenie určené na
ošetrenia a diagnostiku stomatologických ochorení pod optickým zväčšením.
Technické
parametre : Stojanová verzia a mobilným prevedením. Rameno mikroskopu minimálne 90cm, LED
osvetlenie, flexibilný binokulár s plynulou reguláciou od 0⁰ do 195⁰, s možnosťou zväčšenia
a reguláciou
ostrosti
.

3) Stomatologický bezolejový kompresor so vzdušníkom a sušičom vzduchu s kapacitou
potrebnou pre napojenie minimálne 3 stomatologických súprav pracujúcich v rovnakom čase.
Súčasťou ceny predmetu zákazky je doprava a montáž všetkých 3 zdravotníckych
zariadení, zaškolenie obsluhy, zhotovenie technickej a odovzdávajúcej dokumentácie + 1x
servisná prehliadka.
7. Predpokladaná hodnota zákazky : 55 616,66 Eur bez DPH.
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Zubná ambulancia, ul.Prievidzská 37B, Handlová,
972 51, do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy, respektíve zadania objednávky.
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 6 mesiacov od
účinnosti zmluvy alebo vystavenia objednávky.
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: neaplikujeme.
11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program + vlastné zdroje.
Úhrada predmetu zmluvy bude realizovaná na základe získania finančného príspevku a z toho
dôvodu bude v zmluve podľa bodu 5. záväzok dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu,
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku oprávnenými osobami.
12. Lehota na predloženie ponuky: do 9. 4. 2020 do 23:59 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: emailom yugas.info@gmail.com

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: jediným kritériom je celková cena za celý predmet zákazky
( EUR s DPH ).
15.Pokyny na zostavenie ponuky: vyplnená tabuľka cenovej ponuky v slovenskom jazyku v štruktúre:
cena bez DPH, DPH, cena s DPH. V prípade neplatcu DPH, žiadame túto skutočnosť uviesť.
Príloha č.1 tejto výzvy.
16. Otváranie ponúk: 14.04.2020 neverejné.
17. Lehota viazanosti ponúk: minimálne 8 týždňov.
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Dmytro Iugas, 0905 577 776
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Podmienky účasti uchádzača.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodať tovar alebo poskytovať služby, ktoré zodpovedajú
predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať
tovar, poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto
skutočnosť si overí obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
20. Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ vyhodnotí (overí) ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti
uchádzača a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky.
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku v lehote predkladania ponúk, bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, pričom víťazný uchádzač bude vyzvaný na
predloženie a podpísanie zmluvy v zmysle bodu 5. tejto Výzvy na predloženie ponuky.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných
dôvodov: a) nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
c) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota,
zákazky určená verejným obstarávateľom vo výzve,
d) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo.
21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk : 26.03.2020
22. Prílohy:

Príloha č.1 – Tabuľka cenovej ponuky na predloženie

Handlová, dňa 26.03.2020

Podpis a pečiatka
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Príloha č.1 – Tabuľka ponuky ( predkladá uchádzač/záujemca)

Predloženie ponuky
Identifikácia potencionálneho dodávateľa / uchádzača
Názov zákazky
Obstarávateľ

„Zdravotnícke zariadenia pre stomatologickú ambulanciu“
Be Healthy s.r.o, Ul. 9. Mája 15, Trnava, PSČ 917 02, prevádzka: Štrajkova 1,
Handlová, PSČ 972 51

Názov uchádzača
IČO
Sídlo
Kontakt

Cenová ponuka
Názov položky

Cenová
ponuka bez
DPH

DPH

Cena celkom
s DPH

poznámka

Stomatologický panoramatický 3D a 2D
RTG
Stomatologický operačný mikroskop
Stomatologický bezolejový kompresor so
vzdušníkom a sušičom vzduchu
Cena spolu za celý predmet zákazky

Miesto a dátum vystavenia:

Pečiatka a podpis uchádzača
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