KISS stavebné práce, s.r.o., Hlavná 332/25, Moldava nad Bodvou 045 01

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO)
„Obstaranie strojno-technologického vybavenia – KISS stavebné práce, s.r.o“
1. Identifikácia zadávateľa:

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Tel.:
E-mail:
Internetová stránka:

KISS stavebné práce, s.r.o.
Hlavná 332/25, Moldava nad Bodvou 045 01
46 443 541
2023379402
SK2023379402
Zoltán Kiss - konateľ
+421 904 699 704
zoltan.kiss@centrum.sk
http://www.kissmoldava.sk

2. Kontaktné miesto a kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931 (areál SAD), 945 01 Komárno
Ing. Alexandra Surovecová – surovecova@epicpartner.sk, 0915 334 416
3. Druh zákazky: Tovary
4. Kód CPV: 43414000-8 Drviče
5. Použije sa elektronická aukcia: Nie
6. Predmet obstarávania:

Predmetom obstarávania je obstaranie strojno-technologického vybavenia pre spoločnosť
KISS stavebné práce, s.r.o podľa prílohy č.1.
7. Výsledok verejného obstarávania:

Kúpna zmluva - návrh zmluvy je súčasťou Súťažných podkladov.
Nepripúšťa sa predloženie vlastných návrhov zmlúv.
8. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Presná technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 Návrhu kúpnej
zmluvy, ktorý je po vyžiadaní od vyššie uvedenej kontaktnej osoby (bod.2) zaslaný
uchádzačovi.
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9. Zdroj finančných prostriedkov:

Realizáciu zákazky má zadávateľ záujem spolufinancovať zo zdrojov regionálneho
príspevku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (číslo výzvy: 01/OÚ-KS/2018).
10. Predpokladaná hodnota zákazky:

61 616,66 Eur bez DPH určená na základe prieskumu trhu
11. Miesto dodania predmetu zákazky:

spoločnosť KISS stavebné práce, s.r.o., obec Moldava nad Bodvou
12. Lehota na dodanie zákazky:

Trvanie v mesiacoch: 3
13. Lehota na predloženie ponuky:

30.05.2019 do 16:00 hod.
14. Miesto predloženia / doručenia ponuky:

EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931 (areál SAD), 945 01 Komárno
15. Spôsob predloženia ponuky:

Ponuka musí byť predložená 1x v písomnej podobe v slovenskom jazyku.
Ponuku možno predložiť poštou, kuriérom alebo osobne, na vyššie uvedenú adresu.
Na obálke musí byť jednoznačne označený:

•
•
•
•

názov uchádzača
názov verejného obstarávateľa
názov zákazky
oznaženie „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia

ponúk:
Víťazná bude najlacnejšia ponuka predložená na celý predmet zákazky.
Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili podmienky účasti podľa bodu
17. tejto výzvy!
Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky a pri
uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky v EUR bez DPH.
17. Podmienky účasti a povinné náležitosti cenovej ponuky:

a) Podľa § 32 ods. 1 písm. e) - doklad o oprávnení dodávať tovar: U právnických osôb napr.
výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra.
Požadujeme predloženie originálu, alebo úradne overenej fotokópie dokladu!
b) Návrh kúpnej zmluvy + príloha č. 1 a č. 2 - vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom
uchádzača, alebo splnomocnenou osobou + originál alebo úradne overené Splnomocnenie!
c) Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov
a údajov uvedených v ponuke, že chce za úhradu poskytnúť Zadávateľovi predmet zákazky pri
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dodržaní podmienok stanovených Zadávateľom v týchto súťažných podkladoch a o ďalších
náležitostí.
Vzor vyhlásenia tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy.
d) Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. f)
Vzor vyhlásenia tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy.
18. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk uskutoční verejný obstarávateľ v súlade so zákonom
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s touto výzvou.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk je neverejné!
O výsledku verejného obstarávania budeme informovať každého uchádzača písomne.
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: v Komárne, 20.05.2019
20. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 20.05.2019

Ing. Alexandra Surovecová v. r.
manažér VO
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