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 „Kúpa priemyselného korytového žehliča“

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 87
Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Vyšňovská
e-mail:
msvsetinska@gmail.com
2/ Druh verejnej zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
3/ Predpokladaná hodnota zákazky: do 3 000 € s DPH
4/ Miesto dodania predmetu zákazky: Materská škola, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa
5/ Slovník spoločného obstarávania: CPV 42932000-8
6/ Stručný opis zákazky/Predmet zákazky a jeho špecifikácia: Nákup elektrického
korytového žehliča (mangeľ)
 demontáž a odvoz starého žehliaceho,
 dodávka a dovoz nového korytového žehliča,
 montáž a zapojenie korytového žehliča ,
 zaškolenie pracovníka so zariadením – s jeho obsluhou, údržbou a pod.,
 poskytnutie záručného a pozáručného servisu,
 Parametre korytového žehliča (mangel) sú: dĺžka valca od 1000 - 1200 mm,
priemer valca od 180 - 210 mm
 Vstup a výstup bielizne z prednej strany, aby mangeľ mohol byť umiestnený pri
stene,
 Možnosť žehliť bielizeň v malom priestore s vysokou produktivitou,
 Zabezpečoval ochranu rúk a mal bezpečnostný termostat,
 Valec aby bol pokrytý oceľovou vlnou s vysoko odolným poťahom,
 Mal digitálny procesor: automatická kontrola teploty na veľkom displeji,
 CE-kompatibilné bezpečnostné zariadenia.
 Uchádzač si overí potrebný rozsah činností na prípravu a spracovanie ponuky tak,
aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem činností potrebných na
realizáciu predmetu zákazky. Dodatočné úpravy ceny sa neakceptujú. Uchádzač
zodpovedá za namerané a stanovené hodnoty, ktoré uvedie v cenovej ponuke.
7/ Rozsah predmetu zákazky: ako v bode 6
8/ Komplexnosť dodávky/možnosť čiastkového plnenia – kompletná dodávka

9/ Variantné riešenie: elektrický korytový žehlič (mangeľ) PM 1218 a iný podobný typ
10/ Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 10.12.2020
11/ Podmienky účasti/obsah cenovej ponuky:
 podmienka účasti na preukázanie osobného postavenia - doklad o oprávnení
poskytovať danú službu, aktuálny ku dňu predkladania cenovej ponuky,
 uchádzač zapísaný v registri podnikateľov, v obchodnom registri
12/ Stanovenie ceny: v € s DPH
13/ Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady alebo o prístup
k dokumentom:
- do 30. 10. 2020
14/ Lehota a miesto na predkladanie ponúk: dňa 30. 10. 2020 do 12,00 hod.
15/ Kritériá na hodnotenie ponúk:
 cena s DPH,
 kvalita dodaného materiálu,
 dostupnosť dodávateľa v prípade reklamácie
16/ Obchodné a platobné podmienky
Predávajúcemu sa poskytne/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 28.09.2020

________________________________________
Mgr. Zuzana Vyšňovská, riaditeľka školy

