
1. 

2. 

Obchodný názov: G & H, s.r.o.

36 274 381

hercog@ghstudio.sk

Kontaktná osoba obstarávateľa v súvislosti s procesom obstarávania:

2022041670

SK2022041670

Marián Hercog

0918 614 248

Výzva na predloženie cenovej ponuky

V súvislosti s prípravou projektu

si Vás týmto dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky, 

v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

s cieľom vybrať dodávateľa predmetu obstarávania.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu Výskum a inovácie; 

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP;

 Špecifický cieľ: 3.3.1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja;

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti G & H, s.r.o.

nám. Oslobodenia 4/18

905 01  Senica
Sídlo:

IČO:

DIČ: 

IČ DPH: 

Názov zákazky: „Súťaž - Obstaranie zariadení na tlač a spracovanie tlačovín - G

& H, s.r.o.“

Identifikácia žiadateľa / prijímateľa (ďalej len „Obstarávateľ“):

Zastúpený: 

Mobil:

Predpokladaná hodnota zákazky:

393 870,00 EUR bez DPH

Žiadateľ / prijímateľ je obstarávateľ, ktorej poskytne SO 50% a menej finančných prostriedkov z NFP.

e-mailový kontakt:

meno, priezvisko: Bc. Boris Haulík

spoločnosť: Premier Consulting EU, s.r.o.

sídlo: Hadovská cesta 870

945 01  Komárno
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3.

4.

P.č. Množstvo

1. 1

2. 1

3. 1

4. 1

5. 1

6. 1

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): 

Kód a Názov CPV: 

Druh zákazky:

Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Lehota dodania predmetu zákazky:

mobil: 

fax: 

pevná linka: 035 771 3585

035 771 4250

Podľa Príručky k procesu VO pre OP VaI, bodu 4.4.2 Pravidlá obstarávania a kontroly zákaziek

zadávaných osobou, ktorej poskytne SO 50% a menej finančných prostriedkov z NFP.

podrobná špecifikácia je prílohou výzvy

podrobná špecifikácia je prílohou výzvy

podrobná špecifikácia je prílohou výzvy

podrobná špecifikácia je prílohou výzvy

podrobná špecifikácia je prílohou výzvy

Vymedzenie predmetu zákazky 

/ logický celok

Laminátor

Bigovací stroj

0915 849 877

haulik@eurofondy.sk

Čiernobiela hárková tlačiareň

podrobná špecifikácia je prílohou výzvy

Všeobecné podmienky obstarávania:

Vymedzenie a opis predmetu obstarávania:

Digitálna hárková tlačiareň

Rezací ploter

Špecifikácia

e-mail: 

Laminovací stolík

Komunikácia medzi obstarávateľom a uchádzačom sa uskutočňuje písomnou formou. 

Obstarávateľ posiela výzvu na predloženie cenovej ponuky len prostredníctvom pošty alebo iného

poskytovateľa služieb prepravy zásielok.

5 mesiacov

Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Obstarávateľom

Dodávateľovi. Obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade

nedôjde k plneniu zmluvy.

Dodanie tovarov

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky -

Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky - Technická špecifikácia.

Predmetné obstarávanie zahŕňa zariadenia na tlač a spracovanie tlačovín v nasledovnom rozsahu:

 - laminátor - 1 ks

Obstarávateľ vymedzil predmet dodávky a zadefinoval požadované technické parametre. 

30000000-9 - Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a

softvérových balíkov

Senica
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5.

6.

7.

8.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

9.

Pokyny k vypracovaniu cenovej ponuky:

Uchádzač predkladá cenovú ponuku na každý predmet obstarávania samostatne.

Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na všetky predmety obstarávania, alebo len na niektorý /

niektoré z nich.

Jazyk cenovej ponuky:

Preklady dokladov musia byť úradne opatrené s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými 

prekladateľmi.

Cenová ponuka musí mať písomnú - listinnú formu .

Uchádzač na cenovej ponuke uvedie dátum  vypracovania cenovej ponuky.

Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky musia byť

vypracované a predložené v slovenskom / českom jazyku.

Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky

musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do úradného

slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Mena v cenovej ponuke:

Uchádzač predkladá cenovú ponuku na každý predmet obstarávania samostatne.

Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na všetky predmety obstarávania, alebo len na niektorý

/ niektoré z nich.

Obsah cenovej ponuky – formálne náležitosti cenovej ponuky:

Cenová ponuka musí byť potvrdená uchádzačom (podpis a pečiatka ; pečiatka ak je uchádzač

povinný používať pečiatku). Potvrdenie uchádzača musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza

sumárna cenová kalkulácia.

Cenová ponuka v inej mene ako EURO musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny ponuky uchádzač

prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet

potvrdí svojim podpisom.

Cenová ponuka musí mať vymedzený predmet dodávky (tovarov, služieb a uskutočnenia

stavebných prác - ak je relevantné) a rozpočet musí byť členený podľa položiek .

Podmienky účasti:

Obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienku účasti: 

 oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v závislosti od

predmetu obstarávania.

Uchádzač preukazuje splnenie stanovenej podmienky účasti predložením dokladu, ktorý oprávňuje

uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu v závislosti od

predmetu obstarávania.

Rozpočet členený podľa položiek sa predkladá aj v elektronickej podobe na CD nosiči vo

formáte, ktorý umožňuje vyhľadávanie a spracovávanie údajov.
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a) 

b) 

c) 

10.

11.

12.

13.

a) 

b) 

 1 x listinný originál, ktorý sa uchádzačovi nevracia a ostáva ako súčasť dokumentácie z

obstarávania

Cenové ponuky je potrebné predložiť v 2 listinných vyhotoveniach:

Miesto na predloženie ponúk:

Vyplnená Príloha č. 2 sa predkladá v papierovej podobe, ako aj v elektronickej podobe vo formáte 

(.xls) na CD nosiči.

  1 x kópia v listinnej podobe (postačuje neoverená kópia originálu ponuky)

(vrátane Rozpočtu cenovej ponuky v elektronickej podobe na CD nosiči)

(vrátane Rozpočtu cenovej ponuky v elektronickej podobe na CD nosiči)

Neúplné cenové ponuky nebudú akceptované.

doklad, ktorý oprávňuje uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo

poskytovať službu v závislosti od predmetu obstarávania – (napr. výpis z Obchodného registra,

výpis zo Živnostenského registra a pod.)

Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace – predkladá sa originál alebo úradne osvedčená fotokópia.

Hadovská cesta 870

945 01  Komárno

Bc. Boris Haulík

Písomnú ponuku v listinnej podobe je potrebné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne na kontaktnú

adresu:

písomne predložená ponuka v listinnej podobe musí spĺňať požiadavky uvedené v tejto výzve na

predloženie cenovej ponuky (neúplné cenové ponuky nebudú akceptované)

cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke

(Príloha č. 1  je súčasťou tejto Výzvy s možnosťou vypĺňania požadovaných údajov)

Vyplnená Príloha č. 1 sa predkladá v papierovej podobe, ako aj v elektronickej podobe vo formáte 

(.xls) na CD nosiči.

Premier Consulting EU, s.r.o.

(Príloha č. 2  je súčasťou tejto Výzvy s možnosťou vypĺňania požadovaných údajov)

Lehota na predloženie cenovej ponuky je do: 27.11.2018, 10:00 hod. 

uchádzačom vyplnená Príloha č. 1  – Výzva na predloženie cenovej ponuky – Technická 

špecifikácia , kde uchádzač určí konkrétne parametre ponúkaného zariadenia

Spôsob predloženia ponúk:

uchádzačom vyplnená Príloha č. 2 – Výzva na predloženie cenovej ponuky – Rozpočet cenovej 

ponuky , kde uchádzač predkladá cenovú ponuku

Lehota na predloženie ponúk:
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c) 

Identifikačné údaje uchádzača:

14.

15.

Rozpočet cenovej ponuky

Návrh zmluvy - Kúpna zmluva

Technická špecifikáciaPríloha č. 1: 

Príloha č. 2: 

Príloha č. 3: 

Zoznam príloh:

Hadovská cesta 870

945 01  KomárnoSúťaž: Obstaranie zariadení na tlač a spracovanie 

tlačovín - G & H, s.r.o.

Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať 

sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Bližšie informácie k RPVS nájde uchádzač na stránke: 

Obstarávateľ bude vyhodnocovať každý predmet obstarávania samostatne (viď. tabuľka bod 4).

Víťazný uchádzač bude obstarávateľom písomne vyzvaný na súčinnosť k podpisu zmluvy.

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené len ponuky, ktoré splnia požadované technické

požiadavky (Príloha č. 1 tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky – Opis predmetu zákazky -

Technická špecifikácia).

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

Vyhodnocuje sa cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

označenie obálky:

Premier Consulting EU, s.r.o.

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx

Doplňujúce informácie:

<Sídlo>

<Obchodný názov>

Obstarávateľ: G & H, s.r.o.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky.

Bc. Boris Haulík

NEOTVÁRAŤ
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