Ekoslov Consulting, s.r.o., Levočská 111, 080 01 Prešov, IČO 31 670 083
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Ekoslov Consulting, s.r.o., ako obstrávateľ v zmysle § 8 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky
„Tlačiarenské vybavenie“
1. Identifikácia obstarávateľa:
Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:
Názov obstarávateľa: Ekoslov Consulting, s.r.o.
Sídlo:
Levočská 111, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:
Ing. Marta Martausová, Marián Martaus
IČO:
31 670 083
DIČ:
2020518995
IČ DPH:
SK2020518995
Tel.:
+421 905 505 498
E-mail:
martausova@e-consulting.sk
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu.:
SK8275000000004008070677
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
a) emailom - obstaravanie@e-consulting.sk, alebo
b) poštou/osobne – Ekoslov Consulting, s.r.o., Levočská 111, 080 01 Prešov
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Marta Martausová
4. Predmet obstarávania:
Dodanie tlačiarenského vybavenia
CPV:
- 30232100-5 Tlačiarne a zapisovače,
- 30213300-8 Stolový počítač,
- 30000000-9 Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou
nábytku a softvérových balíkov
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 80 002,91 € bez DPH
7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je dodanie tlačiarenského vybavenia v rámci projektu „Vydavateľstvo
malých knižných edícií“, ktoré pozostáva z:
- 1ks veľkokapacitná tlačiareň
- 1ks veľkoplošná tlačiareň
- 1ks rezačka
- 1ks lepička
- 1ks zošívačka
- 1 počítačová zostava
Bližšia špecifikácia jednotlivých tovarov je súčasťou prílohy č. 1 Výzvy.

8. Miesto dodania predmetu zákazky: Ekoslov Consulting, s.r.o., Levočská 111, 080 01 Prešov
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Miesto: Levočská 111, 080 01 Prešov
Termín dodania: do 31.01.2021
10. Lehota viazanosti ponúk: 01.02.2021
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: všetky potrebné informácie sú
súčasťou výzvy a jej príloh.
12. Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti:
a) podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať služby, ktoré sú spojené so zabezpečením predmetu zákazky.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky predložením potvrdeného čestného vyhlásenia
(príloha č. 2 Výzvy). Obstarávateľ splnenie podmienky overí prostredníctvom verejných
registrov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk).
b) podľa §32 ods.1 písm. f) ZVO – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
Uchádzač preukáže splnenie podmienky predložením potvrdeného Čestného vyhlásenia o
neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č. 2 Výzvy).
13. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program
14. Lehota na predloženie ponuky: 24.11.2020, do 09:00 hod.
15. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
najnižšia ponúkaná cena (bez DPH)
17. Pokyny na zostavenie ponuky:
-

Cenová ponuka musí mať písomnú formu (za písomnú formu je považovaná aj cenová
ponuka predložená mailom).

-

Cena bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

-

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, uvedie v ponuke.

-

Uchádzač predkladá cenovú ponuku v jednom originálnom vyhotovení, v slovenskom
jazyku. Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
úradne preložené do slovenského jazyka.

-

Obstarávateľ neumožňuje variantné riešenia.

-

V prípade predloženia ponuky elektronicky prostredníctvom e-mailu, na e-mailovú adresu
uvedenú v bode 2 Výzvy, musí byť uvedené v predmete e-mailu „Cenová ponuka tlačiarne“ a všetky požadované dokumenty musia byť podpísané štatutárnym zástupcom
uchádzača/osobou oprávnenou konať za uchádzača a predložené ako sken vo formáte PDF.

-

V prípade predloženia ponuky listinnou formou t.j. poštou/osobne, na adresu uvedenú
v bode 2 Výzvy, musí byť ponuka predložená v zalepenej obálke označenej idetifikačnými
údajmi uchádzača (názov, sídlo) a heslom „Cenová ponuka - tlačiarne“.

-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
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a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – príloha č. 3 Výzvy
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – príloha č. 1 Výzvy
c. Čestné vyhlásenie uchádzača o splnení podmienok účasti – príloha č. 2 Výzvy
d. Podpísaný návrh Kúpnej zmluvy – príloha č. 4 Výzvy.
18. Otváranie ponúk: 24.11.2020, o 13:00 hod.
19. Postup pri otváraní ponúk: otáranie ponúk je neverejné a uskutoční sa v sídle obstarávateľa.
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Marta Martausová,
obstaravanie@e-consulting.sk, +421 905 505 498
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať cenovú ponuku uchádzača, ktorá bude cenovo
prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky bez DPH uvedenú v bode 8 tejto výzvy.
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie.
- Obstarávateľ po ukončení vyhodnotenia verejného obstarávania a určení výherného
uchádzača, oznámi uchádzačom výsledok verejného obstarávania.
- Obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra
partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- Obstarávateľ môže od výťazného uchádzača, pred podpisom kúpnej zmluvy, požadovať
predloženie výpisu z obchodného registra (original).
Prešov, 16.11.2020
......................................................
Ing. Marta Martausová

Prílohy:
Príloha č.1 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie uchádzača o splnení podmienok účasti
Príloha č.3 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č.4 – Návrh kúpnej zmluvy
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