O.Z. LISA, 925 06 Čierna Voda 390, 0905 593 504, peterjurik@peterjurik.sk
Výzva na predloženie cenovej ponuky

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky

O.Z. LISA v zmysle § 8. ods. 1 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky.
1. Identifikácia:
Názov verejného obstarávateľa: O.Z. LISA (Občianske združenie LISA)
Sídlo: 925 06 Čierna Voda 390
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Jurík
IČO: 37 842 285
DIČ: 202 174 5935
Tel.: 0905 593 504
E-mail: peterjurik@peterjurik.sk
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: IBAN SK75 0900 0000 0051 6300 2812
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: O.Z. LISA, 925 06 Čierna Voda 390 / peterjurik@peterjurik.sk
3. Kontaktná osoba: Mgr. Peter Jurík
4. Predmet obstarávania: LED panel
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Objednávka / Kúpna zmluva
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
LED panel skladací. Použiteľnosť do exteriéru aj interiéru. Skladací LED panel z hliníkových kabinetov. 6,66 alebo
4,81 rozostup pixelov, kábeláž, videoprocesor, riging, stojky, nevyhnutné príslušenstvo. Rozmer šírky od 3,3 do
3,7 m a výšky od 2,0 do 2,2 m.
Počet: 2 ks
Predpokladaná hodnota zákazky: 33.600,- Eur bez DPH
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: O.Z. LISA, 925 06 Čierna Voda 390, 30 dní po uzavretí zmluvy
8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Na základe kúpnej zmluvy
9. Súťažné podklady na predloženie cenovej ponuky: Nie je relevantné
10. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program

11. Lehota predloženia ponuky: 08.09.2020 do 12:00 hod.
12. Spôsob predloženia ponuky: osobne / poštou / e-mailom na peterjurik@peterjurik.sk
Osobne, poštou alebo kuriérom na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia:
Najnižšia cenová ponuka
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom, alebo českom jazyku.
Minimálny obsah ponuky:
•

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1. Cenu zákazky požadujeme
vypracovať len podľa prílohy č. 1 a presne v takom zložení.

•

doklad o oprávnení dodávať požadovaný tovar podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO

•

dokumenty (technický list) výrobcu produktu s vyznačením minimálnych parametrov uvedených v bode 6
tejto výzvy. Z predložených dokumentov musí byť jednoznačne identifikovateľné či ponúknuté zariadenia
spĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené
obstarávateľom a poskytne obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti,
obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní
požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie
chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na
predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Nakoľko sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk
na základe kritérií na hodnotenie ponúk, obstarávateľ vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom
mieste v poradí, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu
uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a
požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet
zákazky.

15. Otváranie ponúk: 08.09.2020 o 13:00 hod.
16. Postup pri otváraní: Prieskum vyhodnotí zodpovedná osoba. Obstarávateľ umožní účasť na otváraní
ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk.
17. Lehota viazanosti ponúk: 30.11.2020
18. Osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Peter Jurík, 0905 593 504,
peterjurik@peterjurik.sk

Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, overovania
súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi
aktmi EÚ.
Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona.
S úctou

Mgr. Peter Jurík
V Galante dňa 29.08.2020

CENOVÁ PONUKA
Predmet zákazky:
Názov projektu:
Premietanie filmov a filmy vo virtuálnej realite pre všetkých – nové pracovné miesta v kultúrnom
priemysle
Kód projektu v ITMS2014+: 302031H853
Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Web:
P.č.

Názov položky

Počet ks

Jednotková cena
bez DPH
(Eur)

Cena spolu bez DPH
(Eur)

1.

Výrobná značka:

DPH
Cena celkom s DPH
Cena stanovená v EUR za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade
s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné
náklady.

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH.

V......................... dňa .................. 2020

––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko
funkcia

