FÁBIAN s.r.o.,Rudlovská cesta 53,Banská Bystrica

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Investícia do nových technológií (Univerzálne meracie stanice s GNSS aparatúrou a príslušenstvom) s
cieľom posilnenia konkurencieschopnosti a rastu podniku FÁBIAN s.r.o.
1. Identifikácia vyhlasovateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
V zastúpení:

FÁBIAN s.r.o.
Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica
36625507
Ing. Juraj Fábian

Kontaktná osoba za verejné obstarávanie:
Telefónne číslo:
E-mail:

Ing. Juraj Fábian
+421 905 501 265
gkf.sro@gmail.com

2. Názov zákazky
Univerzálne meracie stanice s GNSS aparatúrou a príslušenstvom
3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú dve súpravy Univerzálnych meracích staníc s GNSS aparatúrou
a príslušenstvom podľa parametrov uvedených v Príloha č.1-technická špecifikácia (Výkaz výmer), kde
sú uvedené bližšie informácie.

Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ :
Investícia do nových technológií (Univerzálne meracie stanice s GNSS aparatúrou a
príslušenstvom) s cieľom posilnenia konkurencieschopnosti a rastu podniku FÁBIAN s.r.o.,
Kód projektu 313031S312
Operačný program Výskum a inovácie, Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14
Druh zákazky :
Zákazka na dodanie tovaru.
Delenie zákazky: Zákazka sa nedelí na časti.
Trvanie zákazky: do 6 týždňov od účinnosti zmluvy
4. Miesto dodania zákazky: Kancelária Lučenec: Martina Rázusa 32/B, 984 01 Lučenec
5. CPV kódy: 38300000-8 meracie prístroje, 38111000-6 Zameriavacie zariadenia
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 80080 EUR bez DPH
7. Typ zmluvy: kúpna zmluva
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8. Miesto, spôsob a lehota predkladania ponúk
Ponuky sa budú predkladať e-mailom na: gkf.sro@gmail.com
v pôvodnom jazyku uchádzača s prekladom do slovenského jazyka.
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum otvárania ponúk:

v slovenskom jazyku a/alebo

14.06.2021 do 12.00h
14.06.2021 o 12.15h

9. Kritérium na vyhodnotenie ponuky: najnižšia cena v EUR bez DPH
10. Spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v
platnom znení a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento vykonáva.
Cena podľa predchádzajúcej vety musí byť vyjadrená v euro ako kladné číslo zaokrúhlené na
maximálne dve desatinné miesta.
Ak uchádzač nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú zmluvnú
cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.
Uchádzač vo svojej ponuke uvedie celkovú cenu v EUR bez DPH podľa Návrhu na plnenie kritérií, ktorý
je prílohou č.3 tejto výzvy.
11. Obsah cenovej ponuky:
a) Identifikačné údaje uchádzača
b) Doklad o oprávnení dodávať tovar. Vyhlasovateľovi postačuje internetový odkaz na obchodný
register, podľa príslušnosti a/alebo kde je možné overiť toto oprávnenie.
c) Kúpna zmluva - vyplnená a podpísaná osobou oprávnenou konať v mene uchádzača
d) Návrh na plnenie kritérií – vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača
e) Špecifikácia ponúkaného tovaru/ vyplnený formulár výkaz výmer

12. Komunikácia medzi vyhlasovateľom a uchádzačmi
Doručovanie / oznamovanie podaní, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len
„komunikácia“) medzi vyhlasovateľom a záujemcami sa bude uskutočňovať v slovenskom alebo
českom jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach
účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Uchádzač
označí údaje, ktoré považuje za dôverné resp. zamedzí prenos osobných údajov zatienením osobných
údajov.
Vyhlasovateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať prostredníctvom
emailu: gkf.sro@gmail.com . Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní
medzi vyhlasovateľom a záujemcami resp. uchádzačmi. Vyhlasovateľ umožňuje záujemcom zaslať
svoju emailovú adresu na emailové adresy gkf.sro@gmail.com za účelom zaslania notifikácie
o zverejnení dodatočných informácií.
Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom
odoslania e-mailu uchádzačovi.
Vyhlasovateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným
podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom.
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13. Ekvivalentné riešenia
V prípade ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, vyhlasovateľ pripúšťa ponúknuť
ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len„ekvivalent“), pri dodržaní týchto
podmienok:
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Zmluvy „Zoznam ponúkaných ekvivalentných
položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových
položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom
rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací
predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných
podkladov
14. Prílohy:
Príloha č.1: Technická špecifikácia predmetu zákazky (Výkaz výmer)
Príloha č. 2: Návrh Kúpnej zmluvy
Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií

V Bratislave dňa 03.06.2021
---------------------------------Ing. Juraj Fábian

3

