LUNYS s.r.o., Vodárenská 38, 058 01 Poprad, IČO: 36 472 549
ZADÁVANIE ZÁKAZKY
V zmysle § 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
1. Verejný obstarávateľ:
Identifikačné údaje:
Názov verejného obstarávateľa:
IČO:
Sídlo:
Krajina:
Štatutár:
Kontaktná osoba vo veciach technických :
Mobilný telefón :
E-mail:
Kontaktná osoba v súvislosti
s verejným obstarávaním:
Telefón:
E-mail:
Kontaktná adresa pre proces
verejného obstarávania:

LUNYS s.r.o.
36 472 549

Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká
Slovenská republika
Peter Kaňuk, konateľ
Norbert Černák
+421 915 884 940
cernak@lunys.sk

Miroslava Králik
+421 (0) 910 907 928
miroslava.kralik@ultimaratio.sk
Ultima Ratio s.r.o.
Ul. 1. mája 709
031 01 Liptovský Mikuláš

2. Názov predmetu zákazky:

„Regály na uskladnenie“

3. Druh zákazky:

Tovary

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 39151100-6 Regály
6. NUTS kód:

SK031

7. Predpokladaná hodnota zákazky:

10 500,00 EUR bez DPH

8. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zostava regálov na uskladnenie pozostávajúca z konkrétne navrhnutých pre potreby
objednávateľa troch policových regálov k už existujúcemu policovému regálu a jedného paletového regálu
ukotvených do podlahy vrátane montáže a dopravy. Policové regály sú určené na uskladnenie krabíc s rozmermi
500x400x300mm k archivácii dokladov v zakladačoch. Paletový regál určený na uskladnenie zemiakov,
koreňovej zeleniny, citrusov na paletách s rozmermi: 1100x1300x1800mm/1400kg, 1000x1200x1200/1075kg,
1000x1300x1800/1275kg.
Charakteristika zariadení:
Bližšie informácie k opisu predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1: Technická špecifikácia - Regály na
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uskladnenie.
9. Miesto dodania predmetu zákazky:
LUNYS s.r.o., Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad - Veľká .
10. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
Lehota dodania tovaru je do 2 mesiacov odo dňa zadania zákazky.
11. Lehota viazanosti ponuky:
Lehota viazanosti ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 30.06.2016.
12. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva ( Príloha č.2 tejto Výzvy).
13. Rozdelenie predmetu zákazky:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky a neumožňuje sa variantné riešenie. Ak súčasťou
ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť,
akoby nebolo predložené.
14. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk:
 Lehota na predloženie ponuky je do 31.03.2016 do 15:00 hod., pričom rozhodujúci je termín doručenia
ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na poštovú prepravu.
 Ponuky uchádzačov je potrebné predložiť v písomnej podobe, a to poštou, prostredníctvom kuriéra alebo
osobne najneskôr do uplynutia stanovenej lehoty v nepriehľadnom vonkajšom obale s označením „Regály na
uskladnenie – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Ultima Ratio s.r.o.
Ul. 1. mája 709
031 01 Liptovský Mikuláš
15. Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
a) Titulný list s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na Predmet zákazky podľa tejto
výzvy s identifikačnými údajmi uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za každého člena
skupiny) s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho podnikania, mena kontaktnej osoby,
telefónneho a faxového čísla a elektronickej adresy, na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade
potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.
b) Doklad o oprávnení dodávať tovary (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo
iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo
potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na
dodanie požadovaného predmetu zákazky, predložený ako originál alebo jeho overená kópia.
c) Doplnený Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa Prílohy č. 3 k tejto Výzve, ktorý bude podpísaný
uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača
koná navonok.
e) Návrh Kúpnej zmluvy (súčasť výzvy) vrátane príloh, s doplneným návrhom na plnenie jednotlivých kritérií
určených na vyhodnotenie ponúk, ktorý bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným
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zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom
o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
h) Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel (na CD, DVD a pod.).
Obsah ponuky musí zodpovedať všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, musí
spĺňať všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a musí byť predložená v lehote určenej vo
výzve na prekladanie ponúk.
16. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky:
 Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa odporúča. Informácie je možné získať a termín obhliadky je
možné dohodnúť s poverenou osobou verejného obstarávateľa podľa bodu 1. tejto Výzvy na predkladanie ponúk
(kontaktná osoba vo veciach technických). Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu
obstarávania idú na ťarchu uchádzača.
 Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadosti o dodatok k zmluve, prípadne žiadosti o navýšenie
finančných prostriedkov počas výstavby diela z dôvodu, že uchádzačovi neboli známe skutočnosti, ktoré bolo
možné zistiť alebo predpokladať na základe obhliadky miesta výstavby.
17. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v eurách bez DPH za celý predmet obstarávania. Ako víťazná
ponuka bude prijatá ponuka s najnižšou cenou.
18. Informácia o vyhodnotení ponúk:
Do vyhodnotenia ponúk môže byť zaradená len ponuka, ktorej obsah zodpovedá všetkým podmienkam
definovaným vo výzve na predkladanie ponúk. Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný
úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel a neúspešným uchádzačom verejný
obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu, v termíne, ktorý
nesmie byť dlhší ako 5 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia predložených ponúk. S úspešným uchádzačom
verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v zmysle predloženej ponuky.
19. Označenie, či sa použije elektronická aukcia:
Nie.
20. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 2020, Opatrenie 4,
Podopatrenie 4.2 Schéma štátnej pomoci na podporu investícii na spracovanie/ uvádzanie na trh
poľnohospodárskych výrobkov, Číslo výzvy: 8/PRV/2015.
21. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:
Nie.
Dátum odoslania tejto výzvy:
18.03.2016
..............................................................
Peter Kaňuk, konateľ
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ZOZNAM PRÍLOH:
Príloha č. 1

– Technická špecifikácia

Príloha č. 2

– Kúpna zmluva

Príloha č. 3

– Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č. 4

– Cenová špecifikácia
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