Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu realizovaného za
účelom určenia stanovenia výdavkov v rámci pripravovanej Žiadosti o
nenávratný finančný príspevok
V súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Identifikačné údaje
1

2
3

Osoba, ktorej poskytne verejný
obstarávateľ 50% a menej
finančných prostriedkov
Adresa poverenej osoby
zastupovaním
Kontaktná osoba
(meno, telefón, email)

ELMAX ŽILINA, a.s., Dlhá 85, 010 09 Žilina - Bytčica

Public Partners, s.r.o., Revolučná 2, 010 01 Žilina
Ing. Ján Lajčák, +421 948 133 448,
obstaravanie@publicpartners.sk

Predmet zákazky
4
5

6

7

Názov zákazky
Druh zákazky
(tovary/služby/stavebné práce/
potraviny):
Nomenklatúra (Spoločný slovník
obstarávania – CPV)

Laserový rezací stroj s automatizáciou
Tovary

Rozdelenie zákazky na časti

Zákazka nie je rozdelená na časti

42638000-7 - Kovoobrábacie centrá
42000000-6 - Priemyselné mechanizmy

Ponuková cena
8

Najnižšia cena EUR bez DPH

Váha - 100

Predloženie ponuky
9
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Požadovaný spôsob určenia ceny
v cenovej ponuke
Obsah ponuky

11

Označenie ponuky

12

Miesto a spôsob doručenia
ponuky

Celková cena v EUR bez DPH
1. základné identifikačné údaje uchádzača, resp.
poskytovateľa tovaru (ak je rozdielny od uchádzača),
2. typové označenie a obchodné meno výrobcu ponúkaného
tovaru
3. vyplnený opis predmetu zákazky v súlade s prílohou č. 1
4. ponuková cena v EUR bez DPH
Názov zákazky – „Laserový rezací stroj s automatizáciou“
Ponuka sa doručuje na e-mailovú adresu uvedenú v bode 3
tejto výzvy, osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode
2 tejto výzvy.
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Lehota na predkladanie ponúk
27.3.2019 do 16:00 hod.
(deň a hodina)
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Doplňujúce informácie
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Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky danej časti.

16
17
18
19

Variantné riešenie sa nepripúšťa.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku.
Ponuky sa predkladajú v mene euro.
V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na predloženie
cenovej ponuky.
Cenové ponuky uchádzačov musia byť vypracované v súlade s opisom predmetu zákazky.
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Cenová ponuka zaslaná uchádzačom je indikatívna a slúži na stanovenie predpokladanej hodnoty
zákazky, uchádzač si nemôže uplatňovať akékoľvek nároky.

Podrobný opis predmetu zákazky
22

Opis predmetu zákazky tvorí prílohu tejto výzvy.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku,
alebo výrobok konkrétneho výrobcu, osoba, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej
finančných prostriedkov umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom. Pri
výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky
v rovnakej alebo vyššej kvalite.

........................................................
Ing. Ján Lajčák
Osoba poverená zastupovaním

Príloha č. 1: opis predmetu zákazky
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