
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Nákup zdvíhacej plošiny

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Stredná odborná škola dopravná

IČO 00651117

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, SK

Kontaktná osoba Mgr. Mária Hubočanová, +421905 586 370, maria.hubocanova@sosdza.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 15750,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: september- október/2020

Lehota na predkladanie
ponúk: do 21.8.2020 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqei7BD1InxCRrIeeGRdzZo
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Ostatné

Podoblasť Iné

- Objednávateľ zabezpečuje zvislé zdvíhacie zariadenie, ktoré bude umiestnené v budove školy a bude slúžiť na prepravu imobilných osôb
do maximálneho zdvihu 12 m.

- Zdvíhacie zariadenie je opísané v ponuke z prieskumu trhu v Prílohe č.1 .
- Informatívna vizualizácia = Obrázok č. 1 

- Objednávateľ požaduje dodanie, montáž, odskúšanie a záručné podmienky v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

- Objednávateľ má záujem o:

- Zdvíhacie zariadenie pre imobilné osoby, vozičkárov a invalidov, ale je vhodné aj ako domáci výťah na prekonávanie podlaží v rámci
rodinných domov a interiéru.

- Maximálny zdvih požadovanej zdvíhacej plošiny je až 12m. Plošina pre imobilných bude dodaná s opláštením s výplňou z nepriehľadných
panelov plech-vata-plech (tzv. sendvič). Pre montáž výťahu pre imobilných nie je potrebná základová jama, stačí len rovná spevnená
plocha. Inštalácia tejto zdvíhacej plošiny (výťahu) je možná aj v interiéroch aj v exteriéroch. 

-Pohon zdvíhacieho zariadenia je zabezpečovaný samomazacovu skrutkovnicou. Na výber pri zdvíhacej plošine je viac farebných
prevedení, ale i rôzne prevedenie a umiestnenie dverí v šachte výťahu. Plošina pre imobilných je vybavená záložným zdrojom núdzového
zosuvu na batérie. 

-Zvislá zdvíhacia plošina je plne prispôsobiteľná požiadavkám a potrebám klienta a jej možnosti dizajnu, funkcionality, ovládania,
zabezpečenia či bezpečnosti sa dajú prispôsobiť požiadavkám objednávateľa.

- Bezplatnú obhliadku a zameranie projektu a prívod kabeláže el. napájania .

- Bezplatné poradenstvo a servisnú sieť v čase záruky.
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- Záručnú dobu v zmysle Zákona č. 513/1991/Z.z. 

- Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ, ktorý si vyhradzuje právo odmietnuť
ekvivalentné riešenie, prípadne zrušiť súťaž.

- Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

- Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

-Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa. Kontaktné údaje:
Meno: Mgr. Mária Hubočanová, prípadne riaditeľka školy: Ing. Mária Vítová, PhD., MBA
Telefonický kontakt : 0905 586 370, 0918 661 459
Emailový kontakt : maria.hubocanova@sosdza.sk, riaditel@sosdza.sk

-Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 15 750,00 EUR.

-Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na montážne a ostatné práce,
materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou
dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

-Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

-Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

-Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov organizácie( kapitálový transfer), formou bezhotovostného platobného styku na
základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky
na práce verejný obstarávateľ neposkytuje. 

-Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebude
predložené aspoň 1 cenová ponuka na zákazku.

-Návrh zmluvných podmienok podá dodávateľ na schválenie a doplnenie obstarávateľovi.

-Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dať do zmluvy podmienku 24 hodinového servisu (od nahlásenia poruchy, nakoľko sa jedná o
manipuláciu a presun imobilných, je nevyhnutný okamžitý servis, škola nemá iné možnosti presunu ).

-Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

-Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorý predkladá svoju ponuku v systéme TENDERnet, zároveň priložil cenovú ponuku aj do
prílohy, kde bude ponuka opečiatkovaná a podpísaná štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou uchádzača, prípadne túto
ponuku v požadovanej forme zaslal na e- mail obstarávateľa,
maria.hubocanova@sosdza.sk .

-Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom. 

-Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.08.2020

-Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 21.08.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou e-mailu do 24. 08.2020
do 12:00 hod.

-CPV: Hlavný slovník: 
5151 1000 -7 - Inštalácia zdvíhacích a manipulačných zariadení
4531 0000 -3 - Elektroinštalačné práce

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Zvislá zdvíhacia plošina s opláštením, interné prevedenie -( Aritco 7000 ,prípadne ekvivalen, ktorého parametre a
vlastnosti zodpovedajú požiadavkám objednávateľa) 1,000 celok

- 2 / 3 -



1

Parametre zdvíhacieho zariadenia - plošiny, obsah dodávky: 
Rozmer plošiny 1100x1480 mm- 1 ks, samomazacie skrutkovnice - 1 ks, výška hlavy šachty v hornej stanici - 2,24 m,zdvih - 3,90 m,
nosnosť - 410 kg/ 5 osôb, rýchlosť 0,15 m/s, napájacie napätie 230 V (50 Hz) jednofázové, ovládané a pomocné prvky napájané 24 V
DC-(jednosmerný prúd), pohon- pomocou samomazacej skrutkovnice,

2 Strop šachty so svetlom 1,000 ks

3 Platná smernica EN81-41 1,000 ks

4 Nájazdová rampa 1,000 ks

5 L úchyt 1,000 ks

6 Kryt zadnej strany vodiaceho rámu 1,000 ks

7 Jednofázové napájanie 1,000 celok

8 Elektrický núdzový zosun 1,000 ks

9 Dvere štandard 2,000 ks

10 Opláštenie : Biele panely 1,000 ks

11 Špeciálne príslušenstvo zvyslej zvíhacej plošiny- interný zatvárač dverí 2,000 ks

12

Elektroinštalačné rozvody - prívod el. energie k zdvíhacej plošine, zriadenie samostatného elektric. prívodu káblom
CYKY 3C x 2,5 mm2 1,000 celok

- kabeláž vedená v lištách z HR v budove školy cca 8 až 10 m kabeláže - dodanie el. prívod. kábla CYKY 3C X 2,5 mm² , prúdový
chránič typu FL7 - 16/1N/B/0,03 ukončeného vypínačom - kľúčikovým

13 Špeciálne príslušenstvo - interný zatvárač dverí 2,000 ks

14 Prúdový chránič typu FL7-16/1N/B/0,03 ukončený kľúč. vypínačom 1,000 ks

15 Zabezpečiť odovzdávací protokol a revíznu spávu 1,000 celok

16 Dovoz, montáž 1,000 celok

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

1_Obrázok číslo 1(Informatívna vizualizácia).docx Iné 17.8.2020 12:12 95,3 kB

1_Príloha č.1_Zvislá plošina(výťah).docx Iné 17.8.2020 12:12 61,0 kB
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