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Výzva na súťaž II.
Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre:
zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
zákazku, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
iné: .............................................................................................................
Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov?

NIE

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Alohawai, n.o.
Lipovany 125
Lipovany
985 31
45743738
Ing. Ďurošová Andrea
+421 948 079018
alohawai@alohawai.sk

Obchodné meno / Názov
Poštová adresa
Mesto
PSČ
IČO
Kontaktná osoba
tel. č.
e-mail
adresa hlavnej stránky verejného
obstarávateľa /URL/

www.alohawai.sk

2. Identifikácia projektu
Oáza fantázie a tvorivosti

Názov projektu
Číslo ITMS2014+
Operačný program

Integrovaný regionálny operačný program

3. Názov zákazky

Technológie pre šitie a výrobu bábik, oblečenia
a produktov z textilu

4. Druh zákazky

dodávka TOVARU

5. Stručný opis predmetu zákazky

PRIEMYSELNÝ ŠIJACÍ STROJ, ŠIJACÍ STROJ
OVERLOCKOVÝ STROJ, COVERLOCKOVÝ STROJ
ELEKTRICKÁ RUČNÁ PÍLA NA TEXTIL,
KRAJČÍRSKE NOŽNICE, PODLOŽKA NA STRIHANIE

6. Spoločný slovník obstarávania
CPV podľa slovníka

Predmet zákazky

42715000-1
42718000-2
42720000-9

Šijacie stroje
Zariadenia na povrchovú úpravu textilu
Časti strojového zariadenia na výrobu textilu a odevov

7. NUTS kód

2
2
3

SK032
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8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH:

28.2.2017 14:29

2.200,- EUR

9. Miesto a termín dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:

Lipovany 125, SR

10. Rozsah predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Rozsah predmetu výzvy a technická špecifikácia sú uvedené v prílohe výzvy na
súťaž č. 1.
11. Rozdelenie predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.
12. Možnosť predloženia variantných riešení
Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.
13. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny
e-mailom
- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j.
v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom
obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom
jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre
uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené
v pôvodnom, t.j. v českom jazyku).
- Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu: alohawai@alohawai.sk
- V predmete e-mailu je potrebné uviesť: výberové konanie šitie
14. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 06.03.2017.
15. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do: 30.09.2017.
16. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady v elektronickej podobe:
- vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu číslo 1 Výzvy

na súťaž „Cenové špecifikácie predmetu zákazky“;

-

doklad o oprávnení podnikať a aktuálny výpis o podnikaní z registra;
ďalšie doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti (ak
relevantné);
špecifikácie technických parametrov ponúkaného tovaru a v prípade možnosti prospekty
k ponúkaným zariadeniam obsahujúce technické špecifikácie.

17. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Skupina
dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne.
18. Podmienky účasti
18.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijného alebo obchodného registra.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm.
e zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné postavenie preukazuje každý záujemca,
ktorý predloží ponuku. Požadovaný doklad/y, dokument uchádzač predloží v elektronickej podobe.
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Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní
požiadavku podľa tohto bodu výzvy na súťaž, bude z verejného obstarávania
vylúčený.
18.2 Technická a odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti uvedené v § 34
ods. 1 zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením:
výpisom zo živnostenského alebo obchodného registra
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa
tohto bodu výzvy na súťaž, bude z verejného obstarávania vylúčený.
19. Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ZVO:

Najnižšia cena bez DPH / s DPH
Najlepšieho pomeru ceny a kvality
Dôveryhodná firma, história dodávateľa
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za
dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným
obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.
20. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:

Objednávka
21. Trvanie zmluvy v mesiacoch: 12 mesiacov
22. Ďalšie informácie 23. Dátum zaslania výzvy na súťaž : 28.02.2017
24. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke: 28.02.2017

Lipovany, 27.02.2017
Dátum a miesto: .....................................................

Ing. Andrea Ďurošová, riaditeľ n.o.
.......................................................
Meno, funkcia a podpis
zodpovednej osoby za prieskum
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