Vybavuje
Jana Srnková

Dolný Kubín
21.08.2017

VEC: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky pre zákazku na dodanie tovaru
iného ako bežne dostupného na trhu na dodanie tovaru s názvom:
Dopravník lomený 3ks
Dodávka tovaru je súčasťou realizácie projektu s názvom: „Rast výskumno-vývojových
a inovačných kapacít v spoločnosti SCAME-SK, s.r.o.“, kód ITMS: 313012D304.
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky v rámci verejného
obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa paragrafu 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú
cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou.

S pozdravom
Bc. Peter Srnka
konateľ

Príloha 1: Výzva v rámci prieskumu trhu

Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu)
Zákazky s nízkou hodnotou podľa paragrafu 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov:
Sídlo:

SCAME-SK, s.r.o.
Nábrežie Oravy 628/3, 026 01 Dolný Kubín

IČO:

36004731

DIČ:

2020426089

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Meno a priezvisko:

Jana Srnková

Telefón:

0911 133 913

e-mail:

srnkova@scame.sk

2. Názov zákazky:
2.1. Názov zákazky

Dopravník lomený 3ks

2.2. Druh zákazky:

zákazka na dodanie tovaru

2.3. Typ zmluvy:

kúpna zmluva

2.4. Platnosť zmluvy

12 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

Zákazka je dodávaná v súvislosti s projektom:
Názov projektu:

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v spoločnosti
SCAME-SK, s. r.o.

Kód IMTS2014+:

313012D304

Operačný program:

Výskum a inovácie

Kód CPV:

42417200-4 Dopravníky

3. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky:
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Nábrežie Oravy 628/3, 026 01 Dolný Kubín
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: do 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
3.3. Spôsob dodania predmetu zákazky: jednorazové dodanie tovaru
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
4.1. Predmetom zákazky je jednorazové dodanie Dopravník lomený 3ks
4.2. Špecifikácia predmetu zákazky

Technické špecifikácie predmetu zákazky
Technické vlastnosti
Jednotka
Minimum
Dopravník lomený
Dĺžka vodorovnej časti
Dĺžka šikmej časti
Výška vyloženia
Šírka pásu
Unášače

Ks
Mm
Mm
Mm
Mm
Mm

Maximum

Presná
hodnota
3

700
1800
1400
500
300

4.3. Predmet zákazky požaduje obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie
predmetu zákazky, ktorý je uvedený v bode: 15.2 Štruktúra a obsah cenovej ponuky tejto
výzvy.
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa
6. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 7 665,25 EUR
PHZ bola stanovená podľa paragrafu 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a to na
základe údajov a informácií získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením
7. Lehota na dodanie predmetu zákazky
12 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy
8. Komplexnosť zákazky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah
predmetu zákazky.
9. Predkladanie cenových ponúk
9.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.
9.2. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov, bude vypočítaná podľa zákonov platných
a účinných ku dňu predloženia cenovej ponuky.
9.3. Cenová ponuka za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady spojené s požadovaným
predmetom zákazky, t.j. cenu za dodanie tovaru.
9.4. Cenovú ponuku je možné doručiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
o emailom na kontaktnú adresu: srnkova@scame.sk
o
v listinnej podobe v uzatvorenej obálke, ktorá bude označená názvom
zákazky a tiež nápisom „NEOTVÁRAŤ“ poštou alebo kuriérom na adresu:
SCAME-SK, s.r.o.
Nábrežie Oravy 628/3
26 Dolný Kubín
o osobne v sídle spoločnosti SCAME-SK,s.r.o. Nábrežie Oravy 628/3, 026 01
Dolný Kubín v uzavretej nepriehľadnej obálke označenej názvom zákazky
a tiež nápisom „NEOTVÁRAŤ“; osobné doručenie ponuky bude potvrdené
preberacím protokolom pri prevzatí
V prípade predloženia cenovej ponuky prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je
termín doručenia ponuky.

10. Lehota na predkladanie cenových ponúk
Lehota na predloženie cenových ponúk je do 30.8.2017 do 12:00 hod.
11. Lehota viazanosti ponuky
Cenová ponuka zostane platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 30.9.2017

12. Podmienky financovania predmetu zákazky:
12.1. Nákup predmetu cenovej ponuky (zákazky) bude financovaný zo štrukturálnych fondov
(finančných zdrojov EÚ) na základe právoplatne ukončeného procesu verejného obstarávania
v zmysle platných právnych predpisov.
12.2. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov z Operačného programu
výskum a inovácie 2014 – 2020.
12.3. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku
12.4. Zálohy nebudú poskytované
12.5. Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na miesto dodania. Prílohou
faktúry bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. Splatnosť faktúry je 60 dní
odo dňa doručenia faktúry.
12.6. Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru,
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzavretej Obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného
finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov a to zo strany
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR
a EÚ, najmä 40 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom
finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také
zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.
12.7. Uchádzač sa zaväzuje, že po dobu nevyhnutnú pre kontrolu príslušnej Žiadosti o
platbu (predfinancovanie), vrátane faktúry Uchádzača vystavenej Obstarávateľovi za
účelom financovania ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a
kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania Obstarávateľa s úhradou takejto faktúry
mať Uchádzač nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.
Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje konanie, resp. nekonanie a omeškanie
príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom,
orgánov kontroly a auditu, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany
Obstarávateľa Uchádzačovi.
13. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (kópia výpisu
z Obchodného alebo živnostenského registra).
14. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky v EUR.
15. Štruktúra a obsah ponuky

15.1. Náležitosti cenovej ponuky – cenová ponuka musí obsahovať tieto údaje za
uchádzača:
Identifikačné údaje uchádzača
o Názov spoločnosti
o Adresa sídla/Kontaktná adresa:
o IČO
o Kontaktná osoba za uchádzača:
o tel.:/mail:
15.2. Štruktúra cenovej ponuky:
Cenovú ponuku v štruktúre:
o Názov predmetu zákazky (napr. názov a číslo modelu)
o Počet kusov
o Cena za kus v EUR bez DPH
o Celková cena v EUR bez DPH
o Výška DPH
o Celková cena v EUR s DPH
-

Názov
položky

-

Počet
kusov

Cena za kus
v EUR bez
DPH

Celková cena
v EUR bez
DPH

Výška DPH

Celková cena
v EUR s DPH

Doklad o oprávnení podnikať (kópia výpisu z ORSR alebo ŽR SR, pozn. stačí výpis
z internetového portálu ORSR alebo ŽRSR)

16. Ďalšie informácie
16.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom oboznámení s výsledkom
hodnotenia.
16.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva.
16.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, obstarávateľ
môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
16.4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu cenovú ponuku, v prípade, že
preložené cenové ponuky nebudú spĺňať minimálne požadované technické parametre alebo
budú v rozpore s finančnými možnosťami obstarávateľa.
16.5. Uchádzač je oprávnený uviesť cenovú ponuku s lepšími (kvalitnejšími) parametrami
ako sú tie uvedené v technickej špecifikácii uvedenej vyššie.
16.6. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzať bez finančného nároku voči obstarávateľovi.

V Dolnom Kubíne, dňa 21.8.2017

Bc. Peter Srnka
konateľ

