Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky / prieskum trhu
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Spoločnosť IMPORT s.r.o., ako obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) prostredníctvom tejto výzvy realizuje prieskum trhu pre určenie predpokladanej hodnoty
zákazky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
V prípade ak predpokladaná hodnota zákazky neprekročí 130.000,- EUR bez DPH, predložené
ponuky budú posudzované ako súťažné cenové ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky „Forma pre vstrekovací stroj“.

Časť A - Predpokladaná hodnota zákazky
1. Identifikácia vyhlasovateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
Telefón:
E-mail:
Web stránka
Kontaktná osoba:

IMPORT s.r.o.
Zákvašov 2615/189, Považská Bystrica 017 07
36 305 235
+421 905 965 410
import@pxnet.sk
www.import-plast.sk
Marianna Janáčková

2. Zákazka
Názov zákazky:
Vstrekovací stroj a triedička výliskov s kamerovou kontrolou
Druh zákazky:
tovary
Miesto realizácie zákazky: IMPORT s.r.o., Zákvašov 2615/189, Považská Bystrica 017 07

3. Opis predmetu zákazky
Logický celok č. 1
Všeobecné požiadavky
Forma na tubové uzávery pre vstrekovací stroj.
Technické požiadavky:
Špecifikácia výrobku (technická dokumentácia) je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy na určenie
predpokladanej hodnoty zákazky.
•
•
•
•
•

šírka formy
maximálne 520 mm
horúce vtoky
minimálne 4 ks
násobnosť
minimálne 16 kavít
hydraulické vytáčanie závitových jadier
kombinácia studených a horúcich vtokov

•
•
•

dodacie podmienky
EXW
forma bude pred odovzdaním otestovaná (výroba kontrolných vzoriek uzáverov)
technická dokumentácia v papierovej podobe aj v elektronickej podobe

Predpokladaná hodnota zákazky: 130.000,- EUR
4. Možnosť predloženia ponuky
Uchádzač predkladá cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Predloženia variantných riešení
sa nepovoľuje.
5. Lehoty, miesto a spôsob predloženia cenovej ponuky
Termín predkladania cenovej ponuky je stanovený do 26.3. 2019 do 17:00 hod. osobne, mailom,
kuriérom alebo poštovou zásielkou. Návrh musí byť predložený v slovenskom alebo českom
jazyku.
Adresa pre zaslanie alebo osobné doručenie ponuky:

IMPORT s.r.o.
Zákvašov 2615/189
Považská Bystrica 017 07

Adresa pre zasielanie ponuky elektronicky:

import@pxnet.sk

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou do 31.08.2019.
Forma predloženia cenovej ponuky:
• predloženie cenovej ponuky na požadovaný tovar
• uvedenie celkovej ceny v cenovej ponuke vrátane dopravy a iných doplnkových služieb
(inštalácia zariadenia, školenie...).
o Cena bez DPH :
o DPH :
o Cena s DPH :
• v prípade doručenia ponuky osobne/kuriérom/poštou je nutné doručiť ponuku v uzavretej
obálke označenej názvom a sídlom navrhovateľa s uvedením hesla: „Predloženie cenovej
ponuky pre spoločnosť IMPORT s.r.o.“. Cenová ponuka musí mať písomnú formu
a musí byť potvrdená dodávateľom (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je žiadateľ povinný
používať pečiatku) s uvedením dátumu vyhotovenia (potvrdenie dodávateľa musí byť
taktiež na strane, kde sa uvádza sumárna cenová kalkulácia).
• v prípade doručenia ponuky mailom je nutné do názvu správy uviesť: „Predloženie
cenovej ponuky pre spoločnosť IMPORT s.r.o.“. Cenová ponuka musí tvoriť prílohu
správy.
Súťažné ponuky doručené iným spôsobom alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú
prijaté a budú zaslané obratom späť navrhovateľovi. Ponuku nie je možné odvolať po jeho
doručení vyhlasovateľovi.

7. Lehoty
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa dňa 26.3. 2019 o 17:30 hod. Vyhlasovateľ
bude informovať účastníkov prieskumu trhu o výsledku mailom najneskôr do 10 pracovných dní od
vyhodnotenia.

Časť B - Prieskum trhu
Ďalšie Podmienky pre prípad, ak predpokladaná hodnota zákazky neprekročí 130.000,- EUR
bez DPH, kedy predložené ponuky budú posudzované ako súťažné cenové ponuky.
8. Spôsob výberu najvhodnejšej cenovej ponuky
Predloženú ponuku bude možné zahrnúť do výberu len v prípade, ak jej obsah bude zodpovedať
podmienkam zákazky. Kritériom hodnotenia ponúk je cena za predmet zákazky bez DPH (váha
100%).
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné, bez účasti uchádzačov. Verejný obstarávateľ bude
vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky verejného obstarávateľa na obsah
ponuky stanovené vo Výzve. Tieto ponuky budú ďalej vyhodnocované kvalitatívne podľa kritéria
hodnotenia určeného vo Výzve. Úspešnému uchádzačovi bude následne doručené oznámenie
prijatí ponuky a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené
oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

9. Zmluva
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie kúpnej zmluvy medzi vyhlasovateľom a
úspešným uchádzačom pre každú časť zákazky samostatne. Predpokladaná lehota dodania
tovaru je najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
Typ zmluvy na dodanie tovaru:
Výsledok postupu verejného obstarávania:

•
•
•
•

•

kúpna zmluva
zadanie zákazky

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle ustanovení a
pokynov Zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle Výzvy na predloženie ponuky.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej
neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných
prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania:
- ak nebude predložená žiadna ponuka,
- ak ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky účasti a požiadavky stanovené výzvou,
- ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní
znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči obstarávateľovi, bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.

Považská Bystrica, 19.03. 2019

Príloha:

________________________
Marianna Janáčková

Návrh kúpnej zmluvy
Špecifikácia výrobku (technická dokumentácia)

