Mesto Sabinov, Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

V Sabinove dňa 15. 6. 2018

Vec

Výzva na predkladanie ponúk

I. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov a sídlo: Mesto Sabinov
IČO: 327 735
Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Harčariková
e-mail: gabriela.harcarikova@sabinov.sk
telefón: 051-4880418

II. Názov zákazky:

Dodávka 17 kusov skríň do
Borodáča č. 7,8 v Sabinove

Centra sociálnych služieb ul. J.

III. opis predmetu zákazky:
Požiadavky:
• skriňa kombinovaná s nadstavcom, polovica na vešanie zrkadlová, polovica policová
s dvoma zásuvkami
• dodávka v demonte
• police zarátané v cene skrine, rozmiestnenie políc univerzálne
• zrkadlo nalepované obojstrannou páskou, ktoré je súčasťou balenia
• materiál DTD laminovaná
• šírka min. 116 cm
• hĺbka min. 59 cm
• výška 220 cm
• farba dub
• 2-ročná záruka
IV. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota celej zákazky je 3 700 € bez DPH

V. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Lehota dodania : v mesiaci júl/august 2018 po dohode s vedúcou zariadenia

VI. Financovanie predmetu zákazky
Financovanie – z dotácie a rozpočtu mesta bez zálohy na dodávku. Vystavenie faktúry po dodávke ,
splatnosť faktúry 14 dní.

VII. Podmienky účasti
Uchádzač splní podmienku účasti predložením kópie dokladu, ktorý preukazuje, že uchádzač je
oprávnený dodávať predmet zákazky.

VIII. Obsah ponuky
1. Kópia dokladu o oprávnení podnikať
2. Ponuka vypracovaná na základe opisu predmetu zákazky – príloha č.1 k tejto výzve
4. Ponuka nebude obsahovať Návrh zmluvy, víťazovi bude daná objednávka

IX. Predkladanie ponúk
Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa /mesta Sabinov/, v lehote na
predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla podnikania uchádzača.
Obal ponuky musí byť označený textom: „ Neotvárať – a názov zákazky „.
Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
1. Miesto predkladania ponúk
Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody č. 57, 083 01 Sabinov
2. Lehota na predkladanie ponúk
29. 6. 2018 do 15,30 h
3. Lehota viazanosti ponúk
31. 8. 2018
4. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena s DPH a splnenie požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.
5. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 2. 7. 2018 o 9,00 hod v zasadačke MsÚ č. dv.
15.
Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa
umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa umiestni na poslednom mieste
v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako úspešná.
Ponuka je súčasťou prieskumu trhu.
6. Ďalšie informácie
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa uskutočňovať
elektronicky a v listinnej podobe. Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť jej prijatie
elektronicky.
Prílohy: -

Príloha č. 1 k Výzve

Ing. Peter Molčan v.r.
primátor mesta

Príloha č. 1. k Výzve

Názov zákazky:

Dodávka 17 kusov skríň do
Borodáča č. 8 Sabinove

Centra sociálnych služieb ul. J.

Uchádzač: .............................................................................................................................
názov, sídlo, IČO, e-mailová adresa, tel. kontakt

PONUKA

Cena bez DPH za kompletnú dodávku predmetu
zákazky v €
Sadzba DPH v %
DPH v €
Cena celkom s DPH v €
Predmet zákazky spĺňa všetky požiadavky uvedené vo
výzve obstarávateľa - áno/nie

V ...............................dňa............

Meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu

