Výzva na predkladanie ponúk
č. 1117/2016
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:
Mesto Tisovec
Sídlo:
Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
IČO:
00319155
Zastúpený:
Ing. Peter Mináč – primátor mesta
Kontaktné miesto:
Mestský úrad Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa č. 1, 980 61 Tisovec,
oddelenie výstavby ŽP a RM
Kontaktná osoba:
Ing. Danka Bálintová
Tel. č.:
0902 255 661, 047/5603803
E-mail:
danka.balintova@tisovec.com
Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Tibor Tokár
Tel. č.:
0911942 421, 047/5603808
E-mail:
tibor.tokar@tisovec.com
2. Názov predmetu zákazky:
„Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci“
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Základná škola Dr. V. Clementisa, Francisciho 803, 980 61 Tisovec
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zadania je celková výmena interiérového osvetlenia telocvične školy za účinnejšie
a hospodárnejšie LED svietidlá, ktoré budú pre daný účel vyhovovať aj po stránke farby svetla
a farebného podania v súlade s požiadavkami normy STN EN 12193 (osvetlenie športovísk). Zákazka
zahŕňa demontáž a ekologickú likvidáciu starého osvetlenia a dodávku a montáž nových svietidiel.
Celkovo sa jedná o demontáž 36 svietidiel a montáž nových 28 ks svietidiel.
- zákazka s nízkou hodnotou - služba
5. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa.
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Podľa výkazu výmer.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
12 324,43 Eur bez DPH
8. Spôsob tvorby ceny:
Uchádzač predloží cenovú ponuku na predmet zákazky v návrhu uchádzača na plnenie kritérií na
hodnotenie ponúk (príloha č. 1) a to na základe ocenenia jednotlivých položiek rozpočtu - výkazu výmer
(príloha č. 3) Cena uvedená v ponuke musí obsahovať všetky náklady uchádzača spojené s realizáciou
predmetu zákazky.
9. Požiadavky na ponuku:
Ponuka musí obsahovať:
- list s identifikačnými údajmi uchádzača s minimálne týmito údajmi – obchodné meno, sídlo alebo
miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov)
uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie uchádzača, (názov peňažného ústavu/banky a číslo
bankového účtu), meno kontaktnej osoby, číslo telefónu a e-mailová adresa kontaktnej osoby
zodpovednej za verejné obstarávanie, adresu internetovej stránky uchádzača,
- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci
uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky,
- vyplnený návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk (príloha č. 1 tejto výzvy na
predkladanie ponúk),
- vyplnený rozpočet – výkaz výmer (príloha č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk),
- návrh zmluvy o dielo (príloha č. 4 tejto výzvy na predkladanie ponúk) doplnený o identifikáciu
dodávateľa (čl. I) a cenu za predmet zmluvy (čl. IV) a podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
iným jeho zástupcom oprávneným konať v jeho mene.
- určenie značiek environmentálneho produktu (príloha č. 5)
- certifikát svietidiel

10. Podmienky účasti:
Podmienky účasti sú:
- ponuka musí byť predložená v stanovenom termíne v predpísanej forme v slovenskom jazyku,
- obsah ponuky musí zodpovedať podmienkam definovaným v tejto výzve na predkladanie ponúk,
- verejný obstarávateľ je oprávnený neakceptovať a vylúčiť ponuku, ktorá nespĺňa všetky požiadavky na
predmet zákazky uvedené v rozpočte – výkazu výmer (príloha č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk).
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z doručených ponúk
11. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky v lehote do 15. 12.2016.
12. Platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný čiastočne z rozpočtu mesta ako verejného obstarávateľa a čiastočne
z grantu Nadácie Slovenskej sporiteľne, a.s.. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu
zákazky preddavok, ani zálohu. Úhrada sa vykoná bezhotovostným platobným stykom na predmet
vystavenej faktúry po dodaní predmetu zákazky so splatnosťou faktúry 14 dní od jej doručenia
verejnému obstarávateľovi. Ak vystavená faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne
záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté zmluvou, je verejný obstarávateľ oprávnený vrátiť túto
faktúru na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začína plynúť doručením opravenej faktúry verejnému
obstarávateľovi.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
14. Lehota, miesto a spôsob na predkladanie ponúk:
Lehota na predloženie ponuky: 14.11.2016 do 13:00 hod.
Miesto na predloženie ponuky: adresa kontaktného miesta uvedená v bode 1 tejto výzvy na
predkladanie ponúk (Mesto Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec).
Spôsob predloženia ponuky: každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a to osobne alebo
poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatného
uzavretého obalu, ktorý musí obsahovať:
- názov a adresu kontaktného miesta, na ktoré má byť ponuka doručená, uvedená v bode 1 tejto výzvy
na predkladanie ponúk (Mesto Tisovec, Námestie Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec).
- názov a adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania),
- označenie heslom „OSVETLENIE TELOCVIČNÍ – SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“
15. Ďalšie doplňujúce informácie:
- verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky,
- v prípade potreby je možné dohodnúť si termín obhliadky,
- prípadné otázky k predmetu zákazky formulujte písomne a jednoznačne tak, aby ich obsah aj odpoveď
mohli byť poskytnuté všetkým záujemcom.
V Tisovci dňa 02.11.2016

Ing. Danka Bálintová
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy:
Príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Príloha č. 2: Technický opis predmetu zákazky
Príloha č. 3: Rozpočet – výkaz výmer
Príloha č. 4: Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 5: Určenie značiek environmentálneho produktu

