Výzva na predkladanie ponúk
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia obstarávateľa
Názov organizácie :
Zariadenie pre seniorov
Zastúpený :
Mgr. Zuzana Kubrická
IČO:
42 372 984
DIČ:
2024154671
Sídlo organizácie :
Ul. Fraňa Kráľa 2688/4,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.:
0908 886 966
E-mail :
kubricka@zpsnm.sk

2. Predmet obstarávania
Bezdrôtový systém núdzových tlačidiel pre klientov Zariadenie pre seniorov
Kód CPV:
32510000-1 Bezdrôtový telekomunikačný systém
3. Opis predmetu obstarávania
Predmetom zákazky je inštalácia systému núdzových bezdrôtových tlačidiel pre klientov
Zariadenie pre seniorov. Verejný obstarávateľ požaduje inštaláciu systému bezdrôtových
tlačidiel podľa priloženej prílohy.
4. Miesto a termín dodania
Zariadenie pre seniorov.
Termín dodania bude stanovený v zmluve o dodávke – kúpnej zmluve (príloha č.1).
5. Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania, uvedenej v prílohe č.2 tejto výzvy.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
6. Poskytovanie podkladov
Na adrese verejného obstarávateľa, na základe žiadosti uchádzača.
Zverejnenie výzvy na webovej stránke verejného obstarávateľa www.zpsnm.sk
7. Predpokladaná cena zákazky: 7 000 € bez DPH.
8. Lehota na predkladanie ponúk
Do 10.02.2015 do 09:00 hod. na adresu uvedenú v bode. 9 v zalepenej obálke s heslom:

„NEOTVÁRAŤ seniorov“

Bezdrôtový systém núdzových tlačidiel pre klientov Zariadenie pre

9. Otváranie obálok s ponukami
Dňa 10.02.2015 o 09.20 hod. na adrese: Zariadenie pre seniorov
Ul. Fraňa Kráľa 2688/4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
10. Podmienky financovania predmetu obstarávania
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu Zariadenia pre seniorov,
verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní od
doručenia verejnému obstarávateľovi.
11. Podmienky účasti uchádzačov
a) návrh na plnenie stanoveného kritéria /na samostatnom liste/, príloha č.2 (súťažné podklady),
b) doklad o oprávnení podnikať
c) podpísaný návrh kúpnej zmluvy (prílohe č.1).
13. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena za požadovaný predmet obstarávania v € s DPH. Uchádzač predloží ponuku na
celý predmet obstarávania. Ponuková cena musí byť uvedená ako konečná, ktorá zahŕňa
všetky náklady na uskutočnenie predmetu zákazky. V uvedenej cene sú zahrnuté všetky
náklady uchádzača na plnenie predmetu alebo v súvislosti s plnením predmetu, vrátane
organizačných nákladov dodávateľa. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú
zmluvnú cenu v ponuke celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní.
14. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.
15. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie
V prípade potreby vysvetlenia alebo objasnenia si údajov uvedených v súťažných podkladoch
je možné kontaktovať: Ing. Danicu Brezovákovú, vedúcu ekonomicko-prevádzkového úseku,
tel.: 0908 886 949, e-mail: brezovakova@zpsnm.sk, adresa: Ul. Fraňa Kráľa 2688/4, 915 01
Nové Mesto nad Váhom.
Zverejnenie výzvy na webovej stránke verejného obstarávateľa Zariadenie pre seniorov:
www.zpsnm.sk.
V Novom Meste nad Váhom, 04.02.2015

Mgr. Zuzana Kubrická
riaditeľka
Príloha: 1 – Kúpna zmluva
Príloha: 2 – Súťažné podklady: Špecifikácia a množstvo predmetu obstarávania
Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/91 Zb.
/Obchodného zákonníka/
I.
Zmluvné strany
1.1. Kupujúci :

Zariadenie pre seniorov
Ul.Fraňa Kráľa 2688/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca:

Mgr. Zuzana Kubrická, riaditeľka

IČO :

42 372 984

IČ DPH:

2024154671

Bankové spojenie :

Prima banka,a.s.
pobočka Nové Mesto nad Váhom
č.ú. 5885884001/5600

1.2 Predávajúci :
Zastúpený:
IČO :
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
e-mail:
II.
Predmet plnenia
2.1. Predmetom tejto zmluvy je :„inštalácia núdzových bezdrôtových tlačidiel pre klientov v
Novom Meste nad Váhom.“, vrátane dopravy.
2.2. Miesto dodania tovaru: Zariadenie pre Seniorov , ul. Fraňa Kráľa 2688/4, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom

2.3.

Predávajúci dodá predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4.

Predávajúci súhlasí so všetkými podmienkami zadanými v podmienkach verejného obstarávania
a zaväzuje sa dodať tovar v súlade so súťažnými podkladmi, svojou ponukou vo verejnom obstarávaní
a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa
a zaväzuje sa dodať celý predmet zmluvy na miesto určenia a v lehotách podľa tejto zmluvy.

III.

Čas plnenia
3.1. Čas plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. je do 20.02.2015 v nadväznosti na ukončené
výberové konanie. Kupujúci zašle výzvu na dodanie predmetných tovarov.
IV.
Cena
4.1. Cena za dodávku predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách ako pevná vo výške :
Cena bez DPH

:

EUR

DPH z ceny spolu (20%) :

EUR

Cena s DPH:

EUR

EUR

Cena celkom:
Cena slovom:

4.2. Kalkulácia ceny / ocenený výkaz výmer v EUR/ s popisom je v prílohe č. 2 a tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy.
4.3. Dodanie predmetu zmluvy , vrátane všetkých obstarávacích nákladov, vrátane prepravy na miesto určenia,
ako aj záručný servis dodaných zariadení súvisiacich s predmetom zákazky, predávajúci zabezpečí na
vlastné náklady, ktoré sú zahrnuté v cene predmetu zákazky .
4.4.

Kupujúci si vyhradzuje právo prebrať tovar v zmysle špecifikácie predloženej vo verejnej súťaži
a dodacieho listu vystavenom v slovenskom jazyku, ktorý musí obsahovať.

V.
Platobné podmienky
5.1. Cenu za dodanie predmetu zmluvy uhradí kupujúci bezhotovostným platobným stykom
po dodaní , prevzatí predmetu zákazky na miesto určenia na základe faktúry vystavenej

predávajúcim, preberacím protokolom a dodacieho listu potvrdeného
osobou za kupujúceho.

zodpovednou

5.2. Lehota splatnosti faktúry predávajúceho je 30 pracovných dní od doručenia kupujúcemu.
5.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, je kupujúci
oprávnený vrátiť ju na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením doplnenej faktúry kupujúcemu.
VI.
Záručná doba - zodpovednosť za vady
6.1. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu plnenia, že počas záručnej doby
má kupujúci právo a predávajúci povinnosť bezplatného odstránenia vady.
6.2. Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia uplatní
bezodkladne po zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu predávajúceho
podľa čl. I. tejto zmluvy.
6.3.

Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať od predávajúceho nekvalitnú dodávku
predmetu zmluvy.

6.4.

Predávajúci sa zaväzuje po uzavretí zmluvy zabezpečovať vlastný alebo zmluvný
záručný servis zariadení súvisiacich s predmetom zákazky so servisnou organizáciou
oprávnenou na poskytovanie záručného servisu, čoho dôkazom bude predloženie
platného dokladu. Predávajúci sa zaväzuje vykonať záručný servis zariadení súvisiacich
s predmetom zmluvy bezplatne na vlastné náklady do 48 hodín od obhliadky.

6.5. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od uplatnenia reklamácie podľa
rozsahu vady. Dokladom o prevzatí reklamácie je vystavenie reklamačného protokolu.
Zmluvné strany sa budú riadiť §422- 428 a §436-441 Obchodného zákonníka.
VII.
Zmluvné pokuty
7.1 Ak predávajúci nesplní termín dodania uvedený v čl. III. tejto zmluvy, je povinný
zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny, uvedenej v
článku IV. tejto zmluvy za každý týždeň omeškania.
7.2 Ak kupujúci neuhradí predávajúcemu faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v článku V.
tejto zmluvy, je povinný zaplatiť predávajúcemu úroky z omeškania vo výške 0,5 % z
fakturovanej finančnej čiastky za každý týždeň omeškania.
VIII.
Dodacie podmienky
8.1. Predávajúci dodá predmet plnenia v súlade so všeobecne
technickými normami , podmienkami tejto zmluvy .

záväznými predpismi,

8.2. Predávajúci splní svoj záväzok dodaním predmetu plnenia kupujúcemu.
8.3. Kupujúci sa zaväzuje, že dodaný predmet plnenia prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.
IX.
Záverečné ustanovenia
9.1. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
9.2. Zmluva je uzavretá okamihom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán.
9.3. Ak nie je v tejto zmluve dojednané inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka v
plnom rozsahu.
9.4. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach.

V Novom Meste nad Váhom
dňa :
predávajúci:

V Novom Meste nad Váhom,
dňa :
kupujúci:

Mgr. Zuzana Kubrická
riaditeľka

Príloha : špecifikácia a množstvo predmetu obstarávania

