
Protokol o zákazke č.3585

Názov zákazky: Oprava osvetlenia v areáli futbalového ihriska obce Veľké Orvište

Interné číslo zákazky: 2/2019

Zverejnená: 28.8.2019 14:05

Ukončená: 4.9.2019 17:00

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: 8750,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 1.9.2019-31.10.2019

Lehota na predkladanie
ponúk: do 4.9.2019 17:00

Typ zákazky: Bez elektronickej aukcie

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky.

Zadávateľ

Firma Obec Veľké Orvište

IČO / DIČ / IČDPH: 00654078 / 2020537937 / neplatca DPH

Adresa Hlavná 17, 92201 Veľké Orvište, SK

Kontaktná osoba Pavol Paulovič, 0911 271 955, info@velkeorviste.sk

Opis

Oblasť Elektro, elektromateriál

Podoblasť Osvetlenie

Podrobný opis zákazky

Predmetom zákazky je výber dodávateľa pre "Oprava osvetlenia v areáli futbalového ihriska obce Veľké Orvište". 

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. 

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. 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce. Tel. kontakt na
starostu obce 0911 271 955 . 

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 8 750,- EUR. 

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na 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). 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, 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. 

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. 

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. 
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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 31.12.2019. 

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

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1

LED reflektorov 900 W 6,0 KS 1666,80 € 1764,00 €

typ zdroja: LED, typ svietidla: reflektor, príkon: 900W, min. merný výkon svietidla 114lm/W (nie LED čipu), asymetrická optika:
65°x120°, min. podanie farieb: Ra70, náhradná teplota chromatickosti: 5000K, LED čipy: Nichia, predradník: Mean Well, teleso
svietidla: hliníková zliatina, farba telesa: čierna, prevádzková teplota: od -30°C do 50°C, ochrana pred prepätím: 10kV, krytie svietidla:
min. IP66, životnosť svietidla pri L70: min. 140.000 hodín + montáž v 15 m výške

2 Montáž 1,0 CELOK 360,00 € 600,00 €

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

dvoulety@vmlight.cz 28.8.2019

martin@tatrasolar.sk 28.8.2019

tomas.kruzek@freyaled.sk 28.8.2019

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

FREYA Slovakia s.r.o. 45399816 3.9.2019 12:07 10504,80 s DPH

Tatrasolar s.r.o. 46863397 3.9.2019 22:35 10728,00 neplatca

VM light trade s.r.o. 04987128 4.9.2019 12:50 11184,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. FREYA Slovakia s.r.o. 45399816 10504,80 s DPH

2. Tatrasolar s.r.o. 46863397 10728,00 neplatca

3. VM light trade s.r.o. 04987128 11184,00 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: FREYA Slovakia s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 45399816 / 2022961655 / SK2022961655

Sídlo: Trenčianska Turná 134, 91321 Trenčianska Turná, SK

Kontakt: Tomáš Krúžek (+421910270599 - tomas.kruzek@freyaled.com)

Výsledná cena: 10504,80 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 10504,80 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

Cena spolu:   10504,80 € s DPH
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1 LED reflektorov 900 W KS 6,000 1666,80  10000,80

2 Montáž CELOK 1,000 504,00  504,00

Cena spolu:   10504,80 € s DPH

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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https://www.tendernet.sk

