PIVNICA TIBAVA , s.r.o. Tibava 210, 073 01 Tibava
IČO: 35767821, IČ DPH: SK2020244160
Bankové spojenie: 2623252555 / 1100
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach,
oddiel: Sro, vložka: 11664/V

Výzva na predloženie cenovej ponuky
na zákazku na poskytnutie dodávky tovaru:
„Batériový podlahový čistiaci automat s chodiacou obsluhou – 1ks“

Pivnica Tibava s.r.o., ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie
ponúk pre zabezpečenie podlimitnej zákazky v predpokladanej hodnote do limitu určeného v
§ 4 ods. 3), ktorej postup zabezpečenia určuje § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Názov:
Pivnica Tibava s.r.o.
v zastúpení: Červenka Kamil, konateľ
Sídlo:
073 01 Tibava 210
IČO:
35767821
DIČ:
2020244160
Kontaktné osoby pre výzvu:
Pre proces výberu
Bunčáková Monika
Telefón:
0903 235 151
Email:
obchod@tibava.sk
Pre predmet zákazky
Telefón:
Email:

Bunčáková Monika
0903 235 151
obchod@tibava.sk

2. Predmet zákazky
2.1. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka Batériového čistiaceho automatu s chodiacou
obsluhou v počte 1ks.
Špecifikácia predmetu:
a) Prevádzka na nabíjateľné batérie 12V
b) Vstavaný nabíjač batérie
c) Nádrže 10/10 l
d) Čistenie plôch pokrytých dlažbou
e) Veľkosť plochy 450 m2
f) Hmotnosť do 20 kg
g) Servis v regióne obstarávateľa
Súčasťou dodávky je dovoz na miesto určenia 073 01 Sobrance, Michalovská 112 a
zaškolenie obsluhy súvisiace s dodaním predmetu výzvy.

2.2.

Predpokladaná hodnota zákazky je 2.599,00 € bez DPH

2.3.

Zákazka sa delí na časti:

2.4.

Forma vzniku záväzku:
vystavenie objednávky na zabezpečenie požadovaného

nie

3. Miesto plnenia zákazky
Pivnica Tibava s.r.o., prevádzka Michalovská 112, 073 01 Sobrance
4. Predkladanie cenových ponúk
4.1. Cenová ponuka sa predkladá prostredníctvom vyplneného Dotazníku
uchádzača a návrhu na plnenie kritérií, ktorý je samostatným dokumentom tejto výzvy
na predkladanie ponúk. Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky
podľa opisu predmetu zákazky. Cenová ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom
jazyku.
Lehota na predkladanie ponúk je do: 2.12.2015 do 10.00 hod..

4.2.

Cenové ponuky sa doručujú
a) poštou na adresu: Pivnica Tibava s.r.o., 073 01 Tibava 210 na obálke musí byť
uvedené „Ponuka – Batériový čistiaci automat“

4.3.

4.4. Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie
ponúk, bude prijatá na vyhodnotenie. Preto iné miesto na predloženie ponuky ako
uvedené v tejto výzve, verejný obstarávateľ neuzná. Ponuky predložené po uplynutí
lehoty na predloženie ponúk, nebudú zaradené do vyhodnotenia a budú uchádzačovi
vrátené.
5. Podmienky financovania predmetu zákazky
5.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
5.2. Zálohy ani preddavky nebudú poskytované.
5.3. Fakturácia: faktúra bude uhradená na základe dohody - splatnosť faktúry je 30
dní po prevzatí faktúry verejným obstarávateľom.
6. Podmienky účasti uchádzačov
Oprávnenie poskytovať predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní.
7. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia cena bez DPH za dodanie celého predmetu zákazky.
8. Obsah ponuky
Vo svojej ponuke uchádzač predloží:
8.1. doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm f)
zákona o verejnom obstarávaní v listinnej podobe - kópia;
8.2. úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (ďalej len
dotazník).
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
9.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia ponúk vo vzťahu k ním predloženej ponuky, prostredníctvom
elektronickej správy.
9.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
ponúk v prípade ak, predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa,

alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
9.3. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením
cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
9.4. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V
prípade, že nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 6 tejto
výzvy alebo odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a
pozvaný na rokovanie bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti.
9.5. Oznámenie o výsledku výzvy neúspešným uchádzačom bude odoslané
prostredníctvom elektronickej správy na ich e-mailové adresy.

V Sobranciach, dňa 11.11.2015

