Technické služby mesta Levoča ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej „zákon VO“) v rámci zadávania zákazky podľa § 117 zákona VO
a v zmysle Smernice č. 2/2018 Príspevkovej organizácie Mesta Levoča: TECHNICKÝCH
SLUŽIEB MESTA LEVOČA, o postupe zadávania podlimitných zákaziek s využitím
elektronického trhoviska a o postupe zadávania zákaziek s nízkou hodnotou predkladá:

Výzvu na predloženie ponuky.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:

Technické služby mesta Levoča
zastúpené Mgr. Branislavom Minďašom, riaditeľom
Hradby 2, 054 01 Levoča
35528052
Ing. Marek Krajňák, PhD.
0907 929 636
verejneosvetlenie@levoca.eu

2. Názov zákazky
„Obstaranie zdvíhacej nožnicovej plošiny na zdvih rakiev“
3. Predpokladaná hodnota zákazky
Zákazka na dodanie tovaru s predpokladanou hodnotou 15 812,00 EUR (bez DPH).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyhodnotiť ponuky uchádzačov, ktorých
kritérium – cena, bude vyššia ako uvedená predpokladaná hodnota zákazky. Verejný
obstarávateľ pristupuje k uvedenému z dôvodu limitovaných finančných prostriedkov
na danú zákazku.
4. Druh zákazky
Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Zákazka na dodanie tovaru.
Spoločný slovník obstarávania – Hlavný slovník:
42413100-5 Vstavané zdvíhacie systémy
5. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie zdvíhacej nožnicovej plošiny na zdvih rakiev, vrátene
montáže.
Bližšia technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohách č. 1A, 1B a 1C
k Výzve.
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V prípade záujmu je možné zabezpečiť obhliadku na mieste dodania, kde sa záujemca
detailne oboznámi s predmetom zákazky. Obhliadku zabezpečí: Ing. Marek Krajňák, PhD. –
tel. č.: 0907 929 636.
6. Miesto dodanie tovaru
Dom smútku, Prešovská cesta 14, 054 01 Levoča
7. Lehota ukončenia stavebných prác
Do 90 kalendárnych dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.
8. Spôsob vzniku záväzku
Na základe Kúpnej zmluvy a následnej fakturácie.
9. Typ zmluvy a jej účinnosť
Výsledkom prieskumu trhu bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy (príloha č. 2 k Výzve). Zmluva
je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobudne nasledujúci deň
po dni jej zverejnenia.
10. Splnenie podmienok účasti
Uchádzač predloží:
•

2 referencie na rovnaký/ obdobný predmet plnenia za predchádzajúcich 5 rokov (za
predchádzajúcich päť rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť rokov
predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk)
s nákladom minimálne 15 000,00 eur bez DPH s potvrdením obstarávateľa /
odberateľa o uspokojivom dodaní tovaru.. Pod pojmom rovnaký/ obdobný predmet
plnenia sa rozumie: dodávka a montáž zdvíhacích zariadení a pod. V prípade, ak je
referencia vedená v evidencií referencií vedenej Úradom pre verejné obstarávanie na
webovej stránke: www.uvo.gov.sk
postačuje, ak uchádzač uvedie v ponuke
identifikačnú údaje k danej referencii, overenie vykoná verejný obstarávateľ.

Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky v zmysle §
32 ods. 1 písm. e) zákona VO a zároveň nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona
VO. Kontrolu vykoná verejný obstarávateľ na základe dostupných registrov.
11. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Cena musí byť stanovená podľa § 3 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 NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná cena bude
vyjadrená v Eurách.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v zložení:
-

cena bez DPH,
výška DPH v %,
výška DPH v EUR,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
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Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 10.07.2019 o 14.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Technické služby mesta Levoča, Hradby
2, 054 01 Levoča.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je
termín doručenia ponuky. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do
podateľne Technických služieb mesta Levoča.
Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označujú sa:
„Obstaranie zdvíhacej nožnicovej plošiny na zdvih rakiev“ – NEOTVÁRAŤ!
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou,
ktorý splnil požiadavky verejného obstarávateľa z hľadiska splnenia podmienok účasti na
predmet zákazky a náležitosti ponuky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, tzn.
hodnotí sa navrhovaná zmluvná cena v zmysle bodu 11. tejto výzvy, ktorú bude verejný
obstarávateľ platiť.
14. Obsah ponuky
1. Titulný list ponuky s identifikačnými údajmi uchádzača (okrem iného uviesť mailový
kontakt pre následnú komunikáciu),
2. Kúpna zmluva - návrh (príloha č. 2 k Výzve) – doplnená o identifikačné údaje
zhotoviteľa, zmluvnú cenu a podpísaná oprávnenou osobou! (vyplniť žlté polia!),
3. Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 3 k Výzve),
4. Vyhlásenie uchádzača (príloha č . 4 k Výzve),
5. Technická špecifikácia predmetu zákazky (príloha č. 1 B k Výzve) – doplnená
a podpísaná oprávnenou osobou,
6. Doklady, ktoré preukazujú splnenie technickej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej
v prílohe č. 1B k Výzve – technická dokumentácia zdvíhacieho zariadenia,
7. Doklady o splnení podmienok účastí – podľa bodu 10 tejto Výzvy,
Upozornenie: Jednotlivé časti ponuky musia byť pevne zviazané väzbou, ktorá zabezpečí jej
nedeliteľnosť!
15. Lehota viazanosti ponúk
Do 31.08.2019
16. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
-

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane uvedenia poradia uchádzačov, bude
zaslaná elektronickou poštou všetkým uchádzačom, ktorých ponuka bude
vyhodnocovaná.
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-

-

V prípade , že podľa uváženie obstarávateľa a jeho finančných možností nebude ani jedna
ponuka vyhovujúca, obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené
ponuky.
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk komisiou verejného obstarávateľa, vzhľadom na
použitú metódu verejného obstarávania, je neverejné.
Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním cenovej ponuky.
Do hodnotenia výberu nebude zaradená cenová ponuka odovzdaná po lehote určenej na
odovzdanie, alebo vypracovaná v rozpore s výzvou.
V prípade, ak verejný obstarávateľ z akéhokoľvek adekvátneho dôvodu nebude môcť
uzavrieť Zmluvu o dielo alebo ak víťazný uchádzač nebude chcieť Zmluvu o dielo
uzavrieť, verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu o dielo s ďalším uchádzačom
v poradí.

V Levoči, dňa 24.06.2019

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa:

Mgr. Branislav Minďaš, v.r.
riaditeľ

Meno a podpis zodpovednej osoby za verejné obstarávanie: Ing. Marek Krajňák, PhD., v.r.

Prílohy:
-

Príloha č. 1 A k Výzve: Dokumentácia - zameranie skutkového stavu (formát .pdf),
Príloha č. 1 B k Výzve: Technická špecifikácia predmetu zákazky(formát .docx),
Príloha č. 1 C k Výzve: Fotodokumentácia (formát .pdf),
Príloha č. 2 k Výzve: Kúpna zmluva - návrh (formát .docx),
Príloha č. 3 k Výzve: Návrh uchádzača na plnenie kritéria (formát .docx),
Príloha č. 4 k Výzve: Vyhlásenie uchádzača (formát .docx).
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