Príloha č. 7
Slavomír Šutarík Da Vinci Martin, Minská 4174/11, 036 08 Martin

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Slavomír Šutarík Da Vinci Martin, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle §
117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„Tlačiarne pre remeselnú grafickú činnosť“

1.

Identifikácia obstarávateľa:
Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Slavomír Šutarík Da Vinci Martin
Sídlo: Minská 4174/11, 036 08 Martin
Štatutárny zástupca: Slavomír Šutarík
IČO:

45548056

DIČ:

1044071490

Tel.:

0905514219

E-mail: sutaris@gmail.com
Internetová stránka: https://www.originalnepodlahy.sk/
2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: elektronicky na VO@ideaspace.sk

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Tomáš Hanulík

4.

Predmet obstarávania: „Tlačiarne pre remeselnú grafickú činnosť“

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: kúpna zmluva
6. Opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
5.

Tlačiareň na podlahu:
Tlačiareň na podlahu s týmito min. parametrami : Počet tlač. hláv : 1 Vstavaný PC (
riadiaca jednotka) - 1, Tiskové rozlíšenie : 2 600 DPI, Počet farieb: 5 ( CMYK + biela
), Operačný systém : Windows 10, Ovládací displej : dotykový 10 ", Rýchlosť tisku :
1,5 m2/hod. Cena vrátane dovozu a zaškolenia. 1 ks
Tlačiareň na stenu:
Tlačiareň na stenu s týmito min. parametrami : Počet tisk. hláv : 1, Vstavaný PC (
riadiaca jednotka) - 1, Tiskové rozlíšenie : 2 600 DPI, Počet farieb: 5 ( CMYK + biela
), Operačný systém : Windows 10, Ovládací displej : dotykový 10 ", Rýchlosť tisku :
1,5 m2/hod. Cena vrátane dovozu a zaškolenia. 1 ks

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 52 126,67 Eur bez DPH

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Termín dodania sú 3 mesiace od
účinnosti zmluvy. Miesto dodania do sídla spoločnosti alebo podľa dohody.

9.

Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Súťažné podklady sú
tvorené nasledovnými dokumentmi:
- Príloha č.1 - Vzor cenovej ponuky uchádzača na zákazku

12. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program, projekt

„Originálne art podlahy“ realizovaný v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5, ITMS
2014 kód 302031G343
13. Lehota na predloženie ponuky: 22.7.2021 vrátane
14. Spôsob predloženia ponuky: elektronickou poštou – emailom.
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob

hodnotenia ponúk: jediné kritérium – najnižšia celková cena.

16. Pokyny na zostavenie ponuky:
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Cenovú ponuku podľa vzoru v prílohe č. 1 s vyplnenými identifikačnými údajmi
uchádzača

b. Fotokópia dokladu (resp. vytlačený podklad z Internetu) o oprávnení dodávať

tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.

17. Otváranie ponúk: 23.7.2021
18. Postup pri otváraní ponúk: otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné
19. Lehota viazanosti ponúk: 31.10.2021
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: osoba poverená realizáciou

VO Ing. Tomáš Hanulík , konateľ , +421 905 791 352 , VO@ideaspace.sk
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

a. Predloženie cenovej ponuky je možné prostredníctvom elektronickej pošty emailu .
b. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k
príslušnému projektu, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä
poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a
nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a
Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako
oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
c. Lehota splatnosti je do 60 dní odo dňa doručenia faktúry.
d. Poskytovateľ je povinný postupovať v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z.
(Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), v
súlade s aktuálne platnou verziou Príručky k procesu vereného obstarávania k

Integrovanému operačnému programu , prioritná os 1, 2, 3, 4, 5 a ostatnými
usmerneniami SORA MK SR.
e. V prípade potreby môže verejný obstarávateľ vysvetliť, a ak to bude
nevyhnutné, aj doplniť informácie uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie
alebo prípadné doplnenie informácií uvedených v zadaní bude uchádzačom
zaslané emailom.
f. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie
ich ponúk. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný
obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.
g. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky
podľa § 117 zákona o VO nie je možné podať námietky v zmysle platného
zákona o VO.
h. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o
výsledku vyhodnotenia. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk
budú uchádzačom vrátené.
i. Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač
sám, bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu
na výsledok verejného obstarávania.
j. Kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými
stranami. Účinnosť nadobúda po schválení postupu a dokumentácie
príslušného verejného obstarávania, v rámci ktorého bol vybraný dodávateľ
ako Predávajúci, a to poskytovateľom MK SR ako sprostredkovateľským
orgánom Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritnej osy 3 v
rámci ktorej sa projekt realizuje. V prípade neschválenia postupu alebo
dokumentácie verejného obstarávania zmluva nenadobudne účinnosť.

S úctou,

..........................................................
Slavomír Šutarík, 8.7.2021

Prílohy:
Príloha č.1 – Vzor cenovej ponuky uchádzača na zákazku

