Výzva na súťaž na zákazku s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR
v zmysle § 117 a nasl. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
V súlade so znením ZVO a Príručkou k procesom verejného obstarávania pre OP Výskum a inovácie pre
programové obdobie 2014 - 2020 Vás vyhlasujeme súťaž na zákazku s nízkou hodnotou podľa špecifikácií nižšie
uvedených.
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov osoby podľa § 8 ods. 2 písm. a) ZVO:
Sídlo osoby podľa § 8 ZVO:
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel. č.:
e-mail:

PREFA invest, a.s.
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
46 887 741
Ing. Veronika Rohoňová
+421 914 358 270
projekt@prefa-su.sk

Názov predmetu zákazky:

Príprava foriem

Technologický celok:

Formátovácia píla vertikálna

Číselný kód pre spoločný slovník obstarávania CPV: 42642100 – Obrábacie stroje na drevo
Špecifikácia predmetu zákazky:

Detailná špecifikácia je uvedená v prílohe tejto výzvy.

Podmienky účasti:

Neuplatňuje sa.

Predpokladaná hodnota zákazky:

21.550,00 Eur bez DPH

Lehota na dodanie:

16 týždňov

Miesto dodania:

Vyššie uvedená adresa verejného obstarávateľa

Druh a postup zadávania zákazky:

Zákazka na dodanie tovaru v zmysle § 3 ZVO / Zákazka s nízkou
hodnotou v zmysle § 117 ZVO

Typ zmluvy:

Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Komplexnosť dodávky:

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

Spôsob financovania:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov
vyhlasovateľa a z nenávratného finančného príspevku v rámci
Operačného programu Výskum a inovácie v podiele nižšom ako
50%. Projekt je predmetom Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok z Operačného programu Výskum a inovácie, Kód
výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Povinný obsah ponuky:
1. Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval
2. Obchodné meno výrobcu logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva
3. Dátum vypracovania cenovej ponuky
4. Typové označenie logického celku, resp. prídavných zariadení a príslušenstva
5. Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov špecifikácie
(požiadaviek) logického celku stanovených žiadateľom pre účely prieskumu trhu
6. Vyplnenú prílohu č. 1 tejto výzvy – Technická a cenová špecifikácia
7. Návrh kúpnej zmluvy

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena celkom bez DPH za celý predmet zákazky

Spôsob predloženia ponuky:

e-mailom na projekt@prefa-su.sk alebo poštou na adresu sídla
verejného obstarávateľa

Lehota na predkladanie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk:

27.06.2017 do 10:00 hod
27.06.2017 o 13:00 hod

V Sučanoch, dňa 19.06.2017

–––––––––––––––––––––––––––
Ing. Milan Duhár, MBA
Predseda predstavenstva
Príloha: Technická a cenová špecifikácia

Projekt:
Časť:
Názov zákazky:
Technológia:
Opis:

Časť

Inovácia výrobného procesu PREFA invest, a.s. - Príloha č. 1 - Technická a cenová špecifikácia
Výroba prefabrikátov
Príprava foriem
Formátovacia píla vertikálna

Montáž zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky

Horizontálna dĺžka rezu
Vertikálna výška rezu
Hĺbka rezu
Rezanie materiál v osi x a y
Polohovanie materiálu pri rezaní
Stabilizácia rezacieho agregátu proti vibráciám
Rezanie pod uhlom 45°
Presnosť rezu na dĺžke 5,0 m v tolerancii
Príkon zariadenia
Nosnosť stola vertikálnej píly
Odsávanie prachových častíc v mieste rezu so zásobníkom
Dodanie na miesto realizácie

Názov parametra

Áno

min. 5,0
min. 2,1
min. 4
Áno
Áno
Áno
Áno
max. ±2
max. 8
min. 200
1
Áno

Požadovaná hodnota

mm
kW
kg
ks

m
m
cm

Jednotka

Ponúknutá hodnota
predkladateľa

Zariadenie na presné vertikálne rezanie preglejky na báze dreva s špeciálnou vodeodolnou fóliou. Narezaná preglejka sa používa na vyrobenie formy (debnenia) pre rôzne typy
železobetónových prefakrikátov ako steny, stĺpy, prievlaky, väzníky atď.

P.č.

1. Formátovacia píla vertikálna
Základ stroja
01-Jan
01-Feb
01-Mar
01-Apr
01-May
1.6.
01-Jul
01-Aug
01-Sep
01-Oct
Píslušenstvo
02-Jan
Ďalšie súčasti hodnoty 03-Jan
obstaravaného
zariadenia
03-Feb
Spolu:

Povinný obsah ponuky:
Predkladateľ
Výrobca technologického celku:
Obchodné meno:
Typové označenie logického celku:
Sídlo:
Výrobca príslušenstva/ prídavných zariadení:
Kontaktná osoba:
Typové označenie príslušenstva/ prídavných zariadení:
Dátum vyhotovenia
ponuky:
Vyjadrenie predkladateľa k naplneniu jednotlivých parametrov špecifikácie (stĺpec "Ponúknutá hodnota predkladateľa"), prílohy preukazujúce skutočnosť :

Cena bez DPH

XXX

XXX
XXX

XXX

0,00 €

