VÝZVA
na predkladanie cenových ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a smernice o verejnom obstarávaní na dodanie tovarov, služieb
a stavebných prác s názvom „ Nákup elektrického konvektomatu “

1/ Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Materská škola
Sídlo:
Vsetínska 36, 064 01 Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca:
Mgr. Zuzana Vyšňovská
IČO:
37876597
DIČ
2021675601
Telefón:
052/43 215 71, 0903 645 393
Kontaktná osoba:
Iveta Zahorjanová
e-mail:
vsetsj36@gmail.com
2/ Druh verejnej zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
3/ Predpokladaná hodnota zákazky: 9 500,- - 13 000,- EUR
4/ Miesto dodania predmetu zákazky: MŠ Vsetínska 36, 064 01 Stará Ľubovňa
5/ Slovník spoločného obstarávania: 39221000 -7 -Kuchynské vybavenie
6/ Stručný opis zákazky/Predmet zákazky a jeho špecifikácia: Nákup elektrického
konvektomatu UNOX 20XGN2/1, XV 4093 CHEFLUX ECO ( nie je podmienka), jeho dodanie
do MŠ, zapojenie, zaškolenie, záručný servis, nástrekový systém, rozmer GN(530 x 325
mm),kapacita do 300 obedov, max.rozmery konvektomatu š: 1600mm, h: 1000mm
7/ Rozsah predmetu zákazky: Ako v bode 6
8/ Komplexnosť dodávky/možnosť čiastkového plnenia: Komplexná dodávka
9/ Variantné riešenie: Možnosť aj iného typu s dodržaním uvedených parametrov v bode 6
10/ Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 11-12/2020
11/ Podmienky účasti/obsah cenovej ponuky: Preukázanie spôsobilosti v predmetnej veci
realizovať dodanie tovaru, osvedčenie o pridelení IČO a DIČ
12/ Stanovenie ceny: Cenová ponuka v Eurách s DPH
13/ Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
3 týždne
14/ Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 30.10.2020 do 12,00 hod.
15/ Kritériá na hodnotenie ponúk: Cenovo výhodná ponuka, dostupnosť dodávateľa v prípade
reklamácie
16/ Obchodné a platobné podmienky: Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúr 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia
17/ Ďalšie informácie:

Stará Ľubovňa, dňa 23.09.2020
Mgr. Zuzana Vyšňovská, riaditeľka školy

