MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
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PREDLOŽENIE PONUKY

Jednoduchá zákazka na zabezpečenie tovaru
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

l.

Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Názov: Centrum účelových zariadení
Adresa: Rekreačná 13,921 01 Piešťany
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.minv.skl
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Dubovec
Telefón:03 3/7 622393
Fax: 033/7621127
E-mail: signalpiestany@gmail.com
II. OPIS
Názov zákazky:
Poradenstvo a materiálové zabezpečenie
Druh zákazky:
Služba
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky
Hlavné miesto poskytovania služieb:
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je:
Poradenstvo a organizácia projektu na zavedenie výroby plastových okien a dverí v objeme
cca. 20-30 okien/zmena. Činnosť poradcu zahrnuje vypracovanie návrhu na technické
prevedenie výroby, organizáciu a realizáciu verejného obstarávania na jednotlivých
dodávateľov technológií a materiálov pre výrobu plastových okien a dverí a poradenstvo pri
vypracovaní projektovej dokumentácie výrobných priestorov.
POSTUP:
1) Návrh možnej kapacity výroby podľa poskytnutej dokumentácie k objektu.
2) Návrh strojového vybavenia pre danú plochu a kapacitu.
3) Návrh stavebných úprav súčasného stavu objektu podľa vybavenia a potrebných
skladových priestorov a riešenie zodpovedajúcej projektovej dokumentácie.
4) Kalkulácia ceny stavebných úprav, výrobných zariadení a skladov.
5) Výpočet personálneho obsadenia výroby.

6)
7)
8)
9)

III.

Nájdenie vedúceho výroby z odboru.
Výber dodávateľskej štruktúry.
SW riešenie výroby okien.
Celková koordinácie projektu so všetkými subdodávateľmi

Administratívne

informácie

Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 26.11.2014
Čas: 16:00 hod.
Spôsob predkladania ponúk: elektronicky na email xxxxx@minv.sk
Predpokladaná hodnota zákazky:
V rozsahu finančného limitu stanoveného pre jednoduchú zákazku počas roku 2014/2015,
tzn. <20 000 € bez DPH.
IV.

Podmienky

účasti

Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení podnikať (neoverená kópia) alebo neoverený výpis z obchodného
registra SR.
V.

Kritéria vyhodnotenia

ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
1) Najnižšia cena za predmet zákazky
2) Kvalita prevedenia
Spôsob vyhodnotenia:
Najnižšia cena (y) - za položky 1 vyhodnocovaných

Položka

Ll.

Fixná cena projektu

Merná
jednotka
ks

ponúk

Cena za MJv
€bezDPH

Spôsob vyhodnotenia:
Kvalita prevedenia - za položky 2 vyhodnocovaných ponúk

Cena za MJv
€sDPH

2.1. Osoba znalá v oblasti výroby plastových okien a dverí:

(rokov pôsobnosti)

2.2. Projekty realizované v oblasti výroby plastových okien a dverí za posledné 2 roky: (v
rozmedzí 0-5 projektov):
(rokov)
2.3. Pôsobnosť firmy:

(krajiny)

2.4. Referencie v rámci obstarávania v podobnom objeme financií: Uveďte počet
realizovaných projektov za posledné 2 roky (v rozmedzí 0-30 projektov):
VYHODNOTENIE VÁH JEDNOTLIVÝCH
1. Najnižšia cena za predmet zákazky
1.1.
40%
2. Kvalita prevedenia
2.1.
15%
2.2.
15%
2.3.
2.4.

KRITÉRIÍ:

40%

60%

15%
15%

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Trvanie zákazky:
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka/y na poskytnutie uvedeného tovaru.
Doba trvania zákazky: do 1.3.2015.
Maximálna cena zákazky 19900 € bez DPH (Fixná cena projektu)
VII.

Iné informácie

týkajúce sa zákazky

•

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného
obstarávateľa. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku na základe vystavenej objednávky po dodaní služby.

•

Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači informovaní o výsledku verejného
obstarávania elektronicky, cestou e-mailovej komunikácie.

Dátum odoslania výzvy: 21.11.2014
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JUDr. Ján Dubovec
riaditeľ

