Výzva na predkladanie ponúk č. 19/2018
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Spojená škola
Adresa:
Československej armády 24, 036 01 Martin
IČO:
17050499
DIČ:
2020598481
Zastúpený:
PaedDr. Jozef Zanovit
Kontaktná osoba:
Ing. Libuša Kühnelová
Telefón:
043/ 400 11 41
Elektronická pošta:
kuhnelova.ssmt@gmail.com
3. Druh zákazky
Tovar.
4. Názov zákazky:
Zváracie zdroje.
5. Opis predmetu zákazky:
Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Zvárací zdroj/ Prúdový
Napájacie
rozsah
napätie
MIG – MAG 15-200 A
3 x 400 V
TIG 5-160 A
1 x 230 V

Počet

Cena/ks
bez DPH

Celková cena
Bez DPH

10
5

Požiadavky:
1. Min. dĺžka záručnej lehoty 24 mesiacov.
2. Požadované zváracie zdroje musia byť invertorové.
3. Musí byť priložený názov a kontakt na autorizovaný certifikovaný servis na požadovaný
tovar.
4. Musí byť priložený doklad o kalibrácii zdrojov zahrnutú v cene na požadovaný tovar.
5. Dodacia lehota od objednávky nesmie prekročiť 5 pracovných dní.
6. Priložiť referencie od významných partnerov, najlepšie z automobilového priemyslu.
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
42662000-4 Zváracie zariadenia
42662100-5 Elektrické zváracie zariadenia
44315100-2 Príslušenstvo na zváranie
9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 12 500,00 EUR bez DPH.

10. Trvanie zmluvy/objednávky: do 30.11.2018.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
12. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:
Vyplnené a podpísané “Vyhlásenie uchádzača“ (Príloha č.1).
Cena musí byť konečná a zahŕňať všetky manipulačné, servisné a iné náklady a poplatky
spojené s obstarávaným tovarom, službou.
13. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky:
Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 20.11.2018 do 12:00 hod.
Cenové ponuky je možné zaslať poštou, kuriérom alebo doručiť osobne na kontaktnú adresu
uvedenú v bode 1. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin, najneskôr
v lehote na predkladanie ponúk.
Osobné doručovanie: v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod., kedy je možné zo
strany záujemcov/uchádzačov doručovať písomnosti osobne na sekretariát verejného
obstarávateľa. Vysvetľovanie resp. komunikácia medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-mailovej adresy:
kuhnelova.ssmt@gmail.com
Ponuku je uchádzač povinný predložiť v jednom origináli (v listinnej forme).
13.1 Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Ponuku vloží do samostatného
nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený a zabezpečený
proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi
Na vrchnom obale/obálke ponuky, uchádzač uvedie
Adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa
Adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
Označenie „súťaž – neotvárať“
Označenie názvom zákazky: Zváracie zdroje.
14. Vyhodnotenie ponúk na základe:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky.
15. Ďalšie informácie:
Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia
poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom prostredníctvom e-mailu, ktorý
uviedli vo Vyhlásení uchádzača (Príloha č. 1).
Výsledkom bude objednávka na dodanie tovaru.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.

16. Prílohy k výzve:
Príloha č.1 : Vyhlásenie uchádzača
Dátum: 7.11.2018
Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby
za proces verejného obstarávania: Ing. Libuša Kühnelová
Meno, priezvisko a podpis zodpovedného
riadiaceho pracovníka: PaedDr. Jozef Zanovit, riaditeľ školy

