Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 3.2

Príloha č. 7

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky „Zdvíhacie zariadenie“.

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
„Zdvíhacie zariadenie“
1.

Identifikácia obstarávateľa:
Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Be Healthy s.r.o,
Sídlo: Ul. 9. Mája 15, Trnava, PSČ 917 02

prevádzka: Štrajkova 1, Handlová, PSČ 972 51
Štatutárny zástupca: Dmytro Iugas
IČO: 47572850
DIČ: 2023962523
IČ DPH: nie je platcom DPH
Tel.: 0905 577 776
Fax:
E-mail: yugas.info@gmail.com
Bankové spojenie : VUB a.s
Číslo účtu.: IBAN SK11 0200 0000 0032 1522 3053

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: e -mail yugas.info@gmail.com

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Dmytro Iugas

4.

Predmet obstarávania: „Zdvíhacie zariadenie“ je mechanické zariadenie s hydraulickým pohonom
vo forme zvislej plošiny s maximálnou nosnosťou 250 kg a pôdorysom plošiny max. 1300x 1500mm.
Súčasťou ceny predmetu zákazky je zameranie, doprava a montáž zariadenia, zaškolenie obsluhy,
zhotovenie technickej a odovzdávajúcej dokumentácie + 1x servisná prehliadka.

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo, respektíve
vystavenie objednávky.
Obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo 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 je „Zdvíhacie
zariadenie“. Je to mechanické zariadenie vo forme zvislej plošiny s maximálnou nosnosťou 300 kg

a pôdorysom plošiny max. 1400x 1600mm. Minimálny zdvih 3,10 – maximálny 3,40 m, s 2 stanicami,
s ovládaním na plošine alebo v staniciach, alebo ekvivalent. Ak sa v opise uvádzajú údaje na
konkrétneho výrobcu, značku alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky
s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Súčasťou ceny
predmetu zákazky je zameranie, doprava a montáž zariadenia, zaškolenie obsluhy, zhotovenie
technickej a odovzdávajúcej dokumentácie + 1x servisná prehliadka.
7.

Predpokladaná hodnota zákazky: obstarávateľ má k dispozícií max. 13 000 EUR

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Zubná ambulancia, ul.Prievidzská 37B, Handlová,
97251, 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
12. Lehota na predloženie ponuky: do 16. 3. 2020 do 24,00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: emailom yugas.info@gmail.com
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
jediným kritériom je celková cena za celý predmet zákazky ( EUR s DPH). V prípade uchádzača,
ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná cena celkom.
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
v cenovej ponuke.
16. Otváranie ponúk: neaplikujeme
17. Postup pri otváraní ponúk: neaplikujeme
18. Lehota viazanosti ponúk: minimálne 4 týždne
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Dmytro Iugas, 0905 577 776
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
V prípade cenovej ponuky do 30 000 EUR bude táto považovaná za cenovú ponuku pre
vyhodnotenie najúspešnejšieho uchádzača, s ktorým bude uzavretá zmluva v zmysle bodu 5.
Podmienky účasti :
-

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona. t.j. 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,
nakoľko si 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. V prípade, že uchádzač je vedený
v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

V Handlovej, dňa 9.03.2020

..........................................................
podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka
Prílohy
Príloha č.1 – Tabuľka cenovej ponuky na predloženie

