KÚPEĽNO – LIEČEBNÝ ÚSTAV MV SR ARCO
Ulica 17. novembra č. 6
914 51 Trenčianske Teplice
Č. p.: KLUA-12-03-00/2020

v Trenčianskych Tepliciach, dňa 16.10.2020

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
podľa ustanovenia §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.)

1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
Kontakt:

2.

KLÚ MV SR ARCO
17. novembra č. 6, Trenčianske Teplice
00735256
PhDr. Katarína Halasová, riaditeľka KLÚ MV SR ARCO
tel.: 0903940852, 032/6552449
fax.: 032/6552116
email: riaditel@kluarco.sk

OPIS

Názov zákazky: Dodania a montáž kamerového systému s príslušenstvom na základe obhliadky.
Druh zákazky: tovar
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky vrátane dopravy. Výsledkom verejného
obstarávania bude objednávka.

Hlavné miesto poskytovania služieb:
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO, 17. novembra č. 6, 914 51 Trenčianske Teplice

Termín splnenia zákazky: do 31. 10. 2020
Opis predmetu zákazky:
Inštalácia 3ks kamier HD v priestoroch kuchyne hlavnej budovy ARCO, 3 ks kamier HD na Hurbanovej
vilke a 8 ks kamier HD na vilke Saratov.

3.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY

Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 8 750,- € bez DPH na celý predmet zákazky.
4.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Komunikácia:
Oznámenie,
odovzdávanie
podkladov a dorozumievanie
medzi
verejným obstarávateľom
a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňované prostriedkami elektronickej komunikácie – emailom.
Verejný obstarávateľ akceptuje zo strany záujemcov aj iné spôsoby komunikácie, napr. písomne
prostredníctvom pošty, faxom, telefonicky alebo ich kombináciou.

Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 19.10.2020
Čas: do 12,00 hod.
Spôsob predkladania ponúk:
Telefón
032/6552431

Fax
032/6552116

E-mail
personal@kluarco.sk

Internet
www.kluarco.sk

IČO
00735256

DIČ

Číslo účtu:

2021770960
(nie sme platcami DPH)

ŠP: 7000173990/8180

KÚPEĽNO – LIEČEBNÝ ÚSTAV MV SR ARCO
Ulica 17. novembra č. 6
914 51 Trenčianske Teplice
Formou elektronickej komunikácie vo formáte PDF na email riaditel@kluarco.sk alebo v uzatvorenej
obálke označenej heslom „Súťaž neotvárať“ a s názvom predmetu zákazky. Ponuka predložená po uplynutí
lehoty nebude zaradená do vyhodnocovania a bude uchádzačovi vrátená. Rozhodujúca je doba doručenia
a nie doba odoslania ponuky. Celá ponuka a tiež dokumenty v nej vložené musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku.

5.

PODMIENKY ÚČASTI

Doklad o oprávnení poskytovať službu (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 – neoverená kópia.

6.

KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Najnižšia cena za celý objem predmetu zákazky.

7.

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie predmetu zákazky.
Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná do 14 dní od vystavenia faktúry, ktorej prílohou budú dodacie
listy podpísané zodpovednou osobou objednávateľa.

8.

DOPLŇUJÚCE INFORMNÁCIE

Zákazka financovaná z fondov Európskej únie: Nie
Úspešný uchádzač do 3 pracovných dní po vyhodnotení súťaže oznámi objednávateľovi kontakt na osobu
zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
- ani z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkách vo výzve na predkladanie ponúk
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie

PhDr. Katarína Halasová
riaditeľka KLÚ MV SR ARCO

Telefón
032/6552431

Fax
032/6552116

E-mail
personal@kluarco.sk

Internet
www.kluarco.sk

IČO
00735256

DIČ

Číslo účtu:

2021770960
(nie sme platcami DPH)

ŠP: 7000173990/8180

