VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (prieskum trhu)

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského
Adresa organizácie: Lipová 3, 048 01 Rožňava
IČO:
31297790
Web organizácie (URL): www.kniznica-rv.sk
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Erika Kračunová, vedúca ETS
058 788 0913
kniznica@kniznica-rv.sk

2. Predmet zákazky:
2.1. Názov zákazky : Klimatizácia v podkrovných priestoroch budovy knižnice
2.2. Typ zmluvy : k realizácii zákazky dôjde na ZoD
3.

Opis predmetu zákazky :
3.1. Predmetom zákazky je :
Dodanie a montáž technológie pre klimatizáciu podkrovných priestorov budovy
Gemerskej knižnice.
3.2. Dodanie a montáž vnútorných jednotiek do podkrovných priestorov, dodanie
a montáž vonkajších jednotiek, realizácia napojenia jednotiek vrátane vykonania revízie
elektrických zariadení a predloženie revíznej správy, práce a dodanie HSV – vybúranie
otvorov a ich vyspravenie vrátane náteru vyspravených častí stien, montážny a spojovací
materiál.
3.3 Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť formou cenovej ponuky
3.4. Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu osobne u verejného obstarávateľa.

4. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky :
4.1 Miesto dodania predmetu zákazky : Gemerská knižnica Pavla Dobšinského,
Lipová 3, Rožňava
4.2. Termín dodania predmetu zákazky : do 10. 07. 2017
4.3. Spôsob dodania predmetu zákazky : jednorázové dodanie
5. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené prílohami tejto
výzvy - výkaz výmer, projektová dokumentácia.
Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa na nižšie
uvedenom odkaze, odkiaľ je možné stiahnuť jednotlivé prílohy .

6. Možnosť predloženia variantných riešení: neumožňuje sa
7. Predkladanie cenových ponúk
6.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
6.2. Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorý zahrňa aj dovoz, vyloženie a montáž
predmetu zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky.
6.3 Lehota na predloženie cenových ponúk : do 14.06.2017 do 10,00 hod.
6.4. Cenové ponuky sa doručujú poštou, osobne alebo v elektronickej podobe.
6.5 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť :
Gemerská knižnica P. Dobšinského, Lipová 3, 048 01 Rožňava alebo
kniznica @kniznica-rv.sk
V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne.
8. Lehota viazanosti ponuky
8.1 Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej
do 31.07.2017
9. Podmienky financovania predmetu zákazky
9.1 Predmet zákazky bude financovaný zo strany obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku
9.2 Preddavky nebudú poskytované.
9.3 Faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na miesto dodania. Prílohou faktúry
bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru.
10. Podmienky účasti uchádzačov
10.1 Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky
(kópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra).
11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
11.1. Najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky.
12. Obsah ponuky
12.1 Ponuka musí obsahovať
- ocenenie predmetu obstarávania
- doklad podľa bodu 10.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
13.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom / písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
13.2 S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo
13.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy,
verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača
v poradí.
13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku
z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné
pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa.
13.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením dokladov a predložením
cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

14. Prílohy
-

Výkaz výmer
Návrh Zmluvy

V Rožňave,, dňa: 02.06.2017

