Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku 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
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Vyhlasovateľ:
Názov vyhlasovateľa: Ipatex, s.r.o.
Sídlo: Za Havlovci 1814, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 45 633 118
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): PhDr. Andrea Kmecová
tel. č. kontaktnej osoby: 0948 544 901
e-mail kontaktnej osoby: prieskum2021@gmail.com
adresa hlavnej stránky vyhlasovateľa /URL/:
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa vyhlasovateľa: UV tlačiareň na reklamné predmety - Rozšírenie
prevádzky o výrobnú technológiu a pracovné miesto
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): tovary
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: Ipatex,
s.r.o.
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné
podmienky): Kúpna zmluva
7. Opis predmetu zákazky:
Podrobnú špecifikáciu tvorí príloha č. 1 tejto Výzvy
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný.
Všetky dodané zariadenia musia byť nové a nepoužité a nesmú sa na nich viazať práva tretích
strán.
8. Spoločný slovník obstarávania: 42991200-1 Tlačiarenské stroje
9. 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.
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Cena uvedená v návrhu navrhovateľa bude uvedená v EURÁCH a nesmie byť viazaná na inú
menu. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa Zákona 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.

Navrhovaná cena musí byť maximálna, vrátane všetkých nákladov navrhovateľa súvisiacich
s očakávaným splnením predmetu požadovaného záväzku a jeho dodaním do miesta plnenia
vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“ v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty).
Ak je navrhovateľ platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení :
•
•
•

navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH upozorní.
11. Podmienky účasti: splnenie podmienok účasti overí samotný vyhlasovateľ
prostredníctvom verejne dostupných informácií (napr. náhľadom do registrov vedených
Slovenskou republikou alebo prostredníctvom systému „oversi.gov.sk” a pod.). Predmetom
overenia bude, či subjekt:
•
•
•

má oprávnenie poskytovať požadované služby dodávať požadované tovary alebo
uskutočňovať stavebné práce (§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO),
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO)
a nenachádza sa v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO, ktorý nemožno odstrániť inými
účinnými opatreniami.

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: najnižšia cena (bez
DPH)
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 3.2.2021

do: 12:00 hod.

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhlasovateľ nebude
prihliadať.
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: Podpísanú a naskenovanú prílohu č.1 tejto
Výzvy zašle uchádzač na e-mailovú adresu: prieskum2021@gmail.com
15. Požadovaný obsah ponuky: vyplnená príloha č. 1 tejto Výzvy.
Žiadame uchádzačov aby si pred vytlačením dokumentu skontrolovali a upravili výšku
riadkov tak, aby im nezanikal žiadny text.
16. 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 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.
Vyhlasovateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom elektronicky. Vyhlasovateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude
uzatvorená kúpna zmluva.
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
Rozšírenie prevádzky o výrobnú technológiu a pracovné miesto, , ITMS: 312031AIM6
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 25.1.2022

Prílohy:
1. Podrobná špecifikácia

