Občianske združenie MIKÁDO, Pri potoku 12, 909 01 Skalica
Výzva na predloženie cenovej ponuky
v

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
MIKÁDO, občianske združenie
Sídlo:
Pri potoku 12, 909 01 Skalica
IČO :
45010072
Adresa hlavnej stránky:
https://www.mikado-skalica.sk/
Kontaktné miesto:
SQM, s.r.o., Ladislava Hudeca 15211/7, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba:
Ľubomír Gonšenica
Telefón:
+421 917 726 943
e-mail:
gonsenica@sqm.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Občianske združenie je obstarávateľ v zmysle § 8ods. 1. ZVO
3. Predmet zákazky
3.1. Názov zákazky: Centrum sociálnych služieb MIKÁDO - Rehabilitačné pomôcky
3.2. Druh zákazky: dodanie tovaru
3.3. Typ zmluvy: Kúpna zmluva
4. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
4.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Centrum sociálnych služieb MIKÁDO, Skalica, obytná
zóna Štvrte v jazernom poli.
4.2. Termín dodania predmetu zákazky: do 2 mesiacov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy
5. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – Rehabilitačné pomôcky - do centra sociálnych služieb
MIKÁDO.
Špecifikácia predmetu zákazky tvorí prílohu tejto výzvy.

6. Zatriedenie zákazky podľa CPV:
CPV: 37440000-4 – Výstroj na fitnes

7. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a
určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je
nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.)

Občianske združenie MIKÁDO, Pri potoku 12, 909 01 Skalica
8. Variantné riešenie: neumožňuje sa
9. Predkladanie cenových ponúk:
v

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
10.

Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo v českom jazyku v Eurách.
Cenová ponuka predmetu zákazky sa predkladá na celý predmet zákazky.
Lehota na predloženie cenových ponúk: do 11.11. 2021 do 10:00
Cenové ponuky sa doručujú elektronicky na mail
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: e -mailová adresa: gonsenica@sqm.sk
Podmienky financovania predmetu zákazky

Predmet zákazky obstaraný na základe zadaného postupu zákazky s nízkou hodnotou alebo na základe
vyhláseného verejného obstarávania bude financovaný z finančných prostriedkov obstarávateľa a
štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Operačného programu na základe príslušnej Výzvy
o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov. Predmet zákazky bude spolufinancovaný
v stanovenom percentuálnom podiele z finančných prostriedkov EÚ schválených príslušným riadiacim
orgánom.
Fakturácia - faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky na miesto dodania. Splatnosť faktúry
je 60 dní odo dňa doručenia faktúry.

11.

Podmienky účasti uchádzačov

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní. (Uchádzač nemusí v ponuke predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorá
zodpovedá predmetu zákazky a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom
registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.)
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí obstarávateľ sám na
internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri
ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená

12.

Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:

Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.

13.

Obsah a spôsob predkladania ponuky:

Ponuka musí obsahovať:
- ocenenie predmetu obstarávania (požadujeme oceniť všetky položky)
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH je povinný obstarávateľa na túto skutočnosť vo svojej
ponuke upozorniť.
Uchádzač ponuku predkladá elektronicky, v predmete mailu uvádza názov zákazky „Centrum
sociálnych služieb Mikádo - Rehabilitačné pomôcky“ a doručuje na e-mailovú adresu:
gonsenica@sqm.sk
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14.

Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek
na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na
v
vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak
ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný
o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená
Zmluva.

15.

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)

16.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

17.

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:

02.11.2021
Príloha:
Vzor cenovej ponuky - Mikádo – rehabilitačné pomôcky
Skalica, 02.11. 2021

Ing. Ľubomír Gonšenica
splnomocnená osoba

