DRUH ZÁKAZKY (Ostatná zákazka podľa §9 ods.9)

VÝZVA NA UZAVRETIE ZÁKAZKY

ODDIEL I.
Obchodné meno
IČO
Sídlo (ulica a číslo)
Sídlo (mesto/obec)
PSČ
Krajina
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Mobil:
Telefón:
Email:
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):
I.2. Druh verejného obstarávateľa
I.2.1. Zatriedenie obstarávajúceho subjektu
I.2.2. Verejný obstarávateľ špecifikácia
I.2.3. Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona
ODDIEL II.
II.1.1. Názov zákazky
II.1.2. Druh zákazky
II.1.3. Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb
II.1.4. NUTS kód:
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
II.1.7. Ďalšie podmienky dodávky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
ODDIEL III.
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o. Zemplínska Teplica
36204447
Hlavná 480
Zemplínska Teplica
07664
Slovensko
Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
Ing. Marek Ferko
+421 905358091
+421 56 6796231
sppferko@stonline.sk
http://www.slamoz.sk/

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
ODDIEL IV.
IV.1. Príprava a obsah ponuky
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.1.3.

IV.1.5.

IV.1.6.
IV.1.7.
IV.2. Predloženie ponuky
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
IV.2.5.
IV.3. Lehota na predkladanie ponúk
ODDIEL V.
V.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
V.1.1. Kritériá na základe najnižšej ceny
V.1.1.1. Spôsob výpočtu najnižšej ceny
V.1.2. Kritériá na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky
V.1.3. Použije sa elektronická aukcia
V.2. Podmienky otvárania a hodnotenia ponúk
V.2.1. Dátum a čas otvárania a hodnotenia ponúk
V.2.2. Miesto otvárania a hodnotenia ponúk
V.2.3. Hodnotenie ponúk
V.2.4. Výsledkom verejného obstarávania bude
V.2.5. Zverejnenie výsledku verejného obstarávania
ODDIEL VI.
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
VI.2. Podmienky zrušenia súťaže

Verejný obstarávateľ
Právnická osoba s majetkovou účasťou verejného obstarávateľa
§ 6 ods. 1 písm. f)
PREDMET ZÁKAZKY
Elektroinštalačné práce
Poskytnutie služieb
Farma Zemplínska Teplica, Hlavná 480, Zemplínska Teplica, 076 64
SK 042
Oprava a údržba elektrických rozvodov a zariadení v objektoch verejného obstarávateľa
45310000-3; 50116100-2; 45231400-9; 45232200-4
do naplnenia finančného objemu
19 900,00 EUR
doba neurčitá
OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Podnikateľ v príslušnom odbore
Nevyžaduje sa
Nevyžaduje sa
Nie
PREDLOŽENIE PONUKY
Celá ponuka a doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vypracované v slovenskom alebo
českom jazyku. Ponuku uchádzač predkladá v listinnej podobe a písomnej forme, ktorá zabezpečí
trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka vyhotovená uchádzačom musí obsahovať : Obchodnú ponuku, vrátane návrhu na plnenie
kritérií, technické špecifikácie a pod..
Návrh kritérií pozostáva z ceny určenej v EUR/hodinu vykonaných elektroinštalačných prác.
Ponuka uchádzača obsahuje obchodné označenie a podrobný opis predmetu zákazky (najmä údaje
o splnení požadovaných technických parametrov a špecifikácii podľa prílohy výzvy) a podmienok
dodania, podrobný rozpis položiek predmetu zákazky a ich ocenenie, ak to vyžaduje opis predmetu
zákazky.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky bude
vyjadrená v mene EUR ako jednotková cena za 1 hodinu elektroinštalačných prác.
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača.
Uchádzač predloží kompletnú ponuku v jednom uzavretom a nepriehľadnom obale (ďalej len ako
„obálka“). Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu
otvoreniu.
Obálka ponuky musí byť označená textom „súťaž – neotvárať“ a heslom súťaže „Elektroinštalačné
práce“.
Súťažnú ponuku uchádzač doručuje prostredníctvom pošty na kontaktnú adresu uvedenú v Oddieli
I..
Každý uchádzač môže v súťaži predložiť iba jednu ponuku a na celý predmet zákazky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok obstarávania.
4.11.2013 12:00
POSTUP VYHODNOTENIA
Áno
Áno
Nie
Nie
4.11.2013 15:00
Administratívna budova, Hlavná 339, Zemplínska Teplica
Verejný obstarávateľ pridelí čísla jednotlivým ponukám, overí neporušenosť obálok a otvorí
ponuky. Verejný obstarávateľ vykoná kontrolu a vyhodnotenie ponúk a následne určí poradie
ponúk na základe plnenia jednotlivých kritérií.
Zmluva na poskytnutie služby
http://www.slamoz.sk/
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Nie
1.Na uzavretie zmluvy nemá uchádzač právny nárok.
2.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť, keď sa zmenia okolnosti, za
ktorých bola súťaž vyhlásená.
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3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak sa
ponuka bude vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré by znevýhodňovali verejného
obstarávateľa.
4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak
najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladaný finančný limit verejného obstarávateľa.

VI.3. Ďalšie informácie a pokyny

VI.4. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
VI.5. Dátum vypracovania tejto výzvy

1.Informácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom sa uskutočňujú
písomne prioritne elektronicky, ďalej poštou, faxom alebo telefonicky alebo ich kombináciou.
2.Ak verejnému obstarávateľovi nebude doručená ani jedna ponuka, vyzve na predloženie ponuky
vybratého záujemcu alebo záujemcov a na základe rokovania s uchádzačom alebo uchádzačmi,
ktorí predložili ponuku, uzavrie zmluvu.
2013/OZ/10/07
28.10.2013
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