CWT Metal s.r.o.
ul. Jovická 636, 049 51 Brzotín

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
pre zákazku s názvom:

„Horizontálna vyvrtávacia fréza“
(1) Identifikácia zadávateľa zákazky

Názov:
Sídlo
IČO:
zastúpený:

CWT Metal s.r.o.
ul. Jovická 636, Brzotín 049 51
36 217 760
Ing. Rudolf Mičuda, konateľ

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie

Názov:
Kontaktná osoba:
Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Euro Dotácie, a.s.
Ing. Matej Pirošík

IČO: 36 438 766
IČ DPH: SK2022122520

Žilina
Na Šefranici
+421 41 5665268
pirosik@eurodotacie.sk
www.eurodotacie.sk

PSČ: 010 01
Číslo: 1280/8

(2) Identifikácia predmetu obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka Horizontálnej vyvrtávacej frézy.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Lehota dodania: do 120 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy
CPV kód: 42630000-1

Kovoobrábacie stroje

(3) Financovanie predmetu obstarávania

Zákazka bude financovaná v súlade s podmienkami Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
(4) Lehoty

Predloženie cenovej ponuky:

do 07.07.2020 do 10:00 hod.

(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky (obsah ponuky)
- Vyplnená príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk (uchádzač vyplní podfarbené polia
a dokument predloží ako sken s uvedením podpisu a pečiatky)
- Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (sken dokladu).
(6) Spôsob doručenia cenovej ponuky

Predloženie cenovej ponuky je možné e-mailom na adresu pirosik@eurodotacie.sk alebo vo@eurodotacie.sk
Do predmetu správy je potrebné uviesť „Súťaž – CWT – Neotvárať“.

CWT Metal s.r.o.
ul. Jovická 636, 049 51 Brzotín
Ponuka uchádzača musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo
územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom
jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
(7) Kritérium hodnotenia

Kritérium č. 1: Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH (80 bodov)
Kritérium č. 2: Lehota dodania vyjadrená v kalendárnych dňoch (20 bodov)
Cena – hodnotí sa celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou. Pri ostatných ponukách sa určí úmerou
tak, že hodnotenie ceny sa určí ako podiel najnižšej ceny a ceny hodnotenej ponuky prenásobený
maximálnym počtom bodov pre toto kritérium.
Lehota dodania – hodnotí sa lehota dodania v kalendárnych dňoch
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najkratšou lehotou plnenia. Pri ostatných ponukách sa
určí úmerou tak, že hodnotenie lehoty sa určí ako podiel najkratšej lehoty a lehoty hodnotenej
ponuky prenásobený maximálnym počtom bodov pre toto kritérium.
Matematický výpočet bodového hodnotenia sa vykoná so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov a bude vyhodnotený ako
prvý (úspešný). Ostatní uchádzači budú neúspešní.
(8) Ostatné informácie

Prílohu č. 2 tejto Výzvy tvorí návrh Kúpnej zmluvy. Predložením svojej ponuky uchádzač potvrdí, že s
uvedenými zmluvnými podmienkami súhlasí. Predloženie podpísanej zmluvy sa bude požadovať len od
úspešného uchádzača.
Zadávateľ zákazky nesmie uzavrieť zmluvu s dodávateľom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaný v RPVS, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do RPVS nie sú zapísaní v RPVS.
Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna alebo inak
neprijateľná, alebo ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto zákazka vyhlásila a nebolo možné ich vopred
predvídať.
Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke uviedol
nepravdivé údaje.
V prípade, že v rámci opisu predmetu zákazky bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent,
typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a
funkčný ekvivalent.
Brzotín, 24.06.2020

...................................................
Ing. Rudolf Mičuda, konateľ

