Peter Michňák – OREX, Taľka 94, 082 12 Lipníky, IČO: 10 732 284
Tel: 0905 340 741, e-mail: orex@orex.sk, www.orex.sk
realizuje projekt: Stolárstvo OREX inovuje, ITMS: 313031L677

Výzva na predloženie cenovej ponuky
I. Identifikácia kupujúceho:
Názov:
Adresa sídla:
IČO:
IČ DPH:
Internetová stránka:

Štatutárny zástupca:
Tel. / mail:

Peter Michňák – OREX
Taľka 94, 082 12 Lipníky
10 732 284
SK1032265641
www.orex.sk
Peter Michňák
Tel: 0905 340 741, e-mail: orex@orex.sk

Kontaktná osoba pre výber dodávateľa: Ing. Eva Bitarovská, externý expert
Kontaktné miesto pre výber dodávateľa: Nám.sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad
Tel. číslo: 0905 733 812
e- mail: vo@orex.sk
Typ verejného obstarávateľa: Osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, ale
ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru,
na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb. V súlade s §8 Zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní nie je táto osoba povinná postupovať ako tento verejný
obstarávateľ. Postupuje v zmysle Príručky k procesu verejného obstarávania pre dopytovo –
orientované projekty a národné projekty OP Výskum a inovácie v gescii MH SR.
Výber dodávateľa (verejné obstarávanie) je realizované v rámci projektu s názvom
„Stolárstvo OREX inovuje“, ITMS: 313031L677, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou
(EFRR), z prostriedkov štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov
II. Predmet zákazky:
Názov zákazky: Nákup

IKT pre modernizáciu výroby v stolárstve OREX

Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií - spoločný slovník obstarávania (CPV):
30000000-9
48000000-8
51600000-8
50300000-8

Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou
nábytku a softvérových balíkov
Softvérové balíky a informačné systémy
Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia
Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa osobných počítačov,
kancelárskeho vybavenia, telekomunikačného a audiovizuálneho vybavenia

Druh zákazky: dodanie tovaru a nadväzujúcich služieb
Maximálna hodnota zákazky: 8 000,00 EUR s DPH
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Stolárstvo OREX, Taľka 94, Lipníky
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Stručný popis zákazky
Nákup zariadení pre modernizáciu stolárskej výroby, konkrétne sa jedná o takéto vybavenie
s nadväzujúcimi službami:
1. Notebook s príslušenstvom -1 ks
2. PC zostava s príslušenstvom – 1 ks
Súčasťou dodávky tovaru je:
o doprava na miesto realizácie zákazky,
o inštalácia, montáž a odskúšanie ( sprevádzkovanie ) zariadení
o záručný servis uvedených zariadení pozostávajúci s údržby a opráv
o základné zaškolenie personálu u zákazníka, ktorý bude vo firme zabezpečovať
prevádzku nakupovaných zariadení resp. ich používať pri svojej činnosti.
o odovzdanie dokladov, certifkátov a dokumentácie k predmetu zmluvy ako celku
a jeho komponentov,
Možnosť rozdelenia zákazky: nie
Doba realizácie zákazky (lehota na dodanie tovaru): max. 30 dní
Špecifikácia zákazky
Podrobná špecifikácia zákazky vrátane požadovaných technických parametrov
nakupovaných zariadení a nadväzujúcich služieb je v prílohe č. 1 výzvy.
Uvedenú prílohu môžete použiť ako formulár pre spracovanie cenovej ponuky.
Špecifikácia zákazky - upozornenie
Uvádzané technické parametre v podrobnej špecifikácii zákazky sú uvádzané ako minimálne.
V prípade, že ponúkané zariadenia tieto parametre prevyšujú – napr. že je možné
výkonnejšie, úspornejšie,… považujeme túto situáciu za splnenie požadovanej špecifikácie
a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
V prípade nedodržania niektorého alebo niekoľkých požadovaných parametrov bude toto
zariadenie považované za nespĺňajúce požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky a ponuka bude z hodnotenia vylúčená.
Ponúkané zariadenie musí byť nové (rok výroby 2018 alebo 2019), nepoužívané. Zariadenie
ako celok a ani žiadna časť vmontovaná do zariadenia nesmie byť použitá alebo repasovaná.
Ponuka musí obsahovať technicko-obchodnú špecifikáciu ponúkaného zariadenia vrátane
popisu jednotlivých komponentov a vrátane jednotlivých parametrov súčastí zariadení.
Uchádzač v špecifikácii svojej ponuky
 uvedie značku a typ ponúkaných zariadení, resp. ich jednotlivých častí (ak relevantné)
 vyplní špecifikáciu ponúknutého produktu = uchádzač uvedie skutočné technické
parametre ponúkaného zariadenia. Je dôležité uviesť všetky požadované parametre,
ktoré bude možné porovnať s požadovanou špecifikáciou.
Ponúkané zariadenie musí byť nové (rok výroby 2018 alebo 2019), nepoužívané. Zariadenie
ako celok a ani žiadna časť vmontovaná do zariadenia nesmie byť použitá alebo repasovaná.

III. Podmienky účasti a kritériá výberu:
1. Podmienky účasti:
 Oprávnenie na dodanie predmetu zákazky
Pravidlá pre preukázanie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí v čase predloženia ponuky mať oprávnenie na dodanie predmetu zákazky,
na zdokladovanie čoho môže predložiť kópiu výpisu z obchodného registra alebo
živnostenského listu. Uchádzač však nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení
dodávať tovar/poskytovať služby zodpovedajúce predmetu zákazky, pretože túto skutočnosť
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si overí kupujúci sám v príslušnom registri (orsr.sk alebo zrsr.sk) na internete, v ktorom je
uchádzač zapísaný podľa právnej formy.
2. Kritériá hodnotenia:
 Kritérium hodnotenia ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR
bez DPH
•
•

Uchádzač musí predložiť Cenovú ponuku vo forme vyplnenej cenovej tabuľky
uvedenej v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku
aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva
uvedeného v zozname položiek.

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu
za celý predmet zákazky v EUR bez DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý
vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH, atď

IV. Použitie a obsah cenovej ponuky
Predložená cenová ponuka:
 bude použitá na výber dodávateľa zákazky
 ak všetky predložené ponuky v rámci stanovovania PHZ splnia limit pre zákazku
stanovený v úvode výzvy, môže byť táto ponuka predložená v prieskume použitá aj na
vyhodnotenie ponúk za účelom uzavretia zmluvy s vybraným uchádzačom. V takom
prípade si verejný obstarávateľ mailom overí platnosť ponuky aj pre tento účel a ak
ponuka ostáva bez zmien aj pre účely výberu dodávateľa, postačí zo strany uchádzača
poslať mail v znení „Naša ponuka pre zákazku: „Nákup IKT pre modernizáciu
výroby v stolárstve OREX“ ostáva v platnosti aj pre výber dodávateľa zákazky“
a nie je potrebné nové spracovanie a zasielanie ponuky.
 o výsledkoch budú uchádzači informovaní písomne mailom po odsúhlasení výsledkov
výberu dodávateľa vedením firmy
Obsah ponuky uchádzača
Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke:
• vyplnený a podpísaný formulár „Špecifikácia zákazky a cenová ponuka“ - Príloha č. 1
tejto výzvy, ktorá obsahuje aj identifikačné údaje uchádzača
• ponuka môže obsahovať aj ďalšie časti dokumentujúce ponúkané zariadenia (napr.
katalóg výrobkov alebo jeho časť, fotodokumentáciu a pod.)
Ponuka predložená v elektronickej podobe:
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom
predložená vyplnená Príloha č. 1 podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne
oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na uvedené mailové
adresy.
Ponuka v listinnej podobe:
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená
vyplnená
Príloha č. 1 podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručená v
lehote na predkladanie ponúk na uvedenú adresu.
Pozn.: Návrh kúpnej zmluvy v prílohe č. 2 slúži na zverejnenie obchodných podmienok, ktoré
budú upravovať vzťahy kupujúceho s predávajúcim. Zmluva bude podpísaná s vybraným
dodávateľom a nie je potrebné ju prikladať k cenovej ponuke.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
Výskum a Inovácie. www.opvai.sk
Strana 3/5

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský jazyk.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad
do štátneho jazyka.
Spôsob určenia ceny
• Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
• Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena
sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu
robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné
miesta.
• Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie:
- Celková cena zákazky spolu v EUR bez DPH,
- Celková cena zákazky spolu v EUR s DPH.
• Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní
označením „Nie som platcom DPH“.

V. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky:
Cenové ponuky sa prijímajú v lehote do 29.11.2018

do 10:00 hod.

Cenovú ponuku alebo informáciu o nepodaní ponuky doručte:
 elektronicky na obe tieto adresy: vo@orex.sk a orex@orex.sk , pričom do predmetu
mailu uveďte: „Cenová ponuka - IKT“
 alebo osobne, poštou na adresu: Ing. Eva Bitarovská, Nám.sv.Egídia 42/97, 058 01
Poprad. V takom prípade má byť ponuka v uzavretom obale a označená: „Neotvárať“
a heslom „Nákup IKT“
Upozornenie:
 Doručenie ponuky elektronicky (e-mailom) Vám bude potvrdené spätným mailom.
 V prípade osobného doručenia je potrebné si termín prevzatia dohodnúť telefonicky
s Ing. Bitarovskou na čísle: 0905 733 812, ktorý vystaví písomné potvrdenie o doručení
ponuky obsahujúce dátum a čas doručenia ponuky.
 V prípade zasielania poštou nie je rozhodujúci dátum podania na pošte, ale fyzické
doručenie ponuky na uvedenej adrese. Ponuky doručené po tomto termíne nebudú
zaradené do vyhodnocovania.

VI. Otváranie ponúk:
Termín: 29.11.2018 o 13:00 hod.,
Miesto: Nám.sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad, kancelária Ing. Eva Bitarovská, 4.posch.
VII. Zmluva:
1. S vybraným dodávateľom bude uzavretá kúpna zmluva.
2. Návrh kúpnej zmluvy tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy a obsahuje všetky obchodné podmienky.
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VIII. Iné:





Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač.
Viazanosť ponúk min. do 28.02.2019.
Kupujúci si vyhradzuje právo zrušiť výber dodávateľa v prípade, že všetky doručené
cenové ponuky budú vyššie ako 8 tis. EUR bez DPH
Výber dodávateľa je realizovaný v rámci projektu s názvom „Stolárstvo OREX inovuje“,
ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov štátneho rozpočtu a vlastných
zdrojov.

Spracovala Ing. Eva Bitarovská
Externý expert pre VO
Lipníky 19.11.2018

...........................................................
Peter Michňák, SZČO
Prílohy výzvy:
Príloha č. 1: Špecifikácia zákazky a cenová ponuka
Príloha č. 2: Kúpna zmluva - návrh
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