Nowy Targ, 08. 02. 2017

DOPYT
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. žiada v tomto dopytovom konaní o uvedenie ceny za dodanie
kancelárskeho nábytku.
1. Objednávateľ:
Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o.
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Poľsko
tel. +48 607 485 222
e-mail: info@euwt-tatry.eu; info@ezus-tatry.eu
Daňové identifikačné číslo NIP: 7352858323, Identifikačné číslo organizácie REGON 122966290
2. Predmet obstarávania:
Dodanie 2 kusov notebookov spolu s operačným systémom a kancelárskym balíkom, 2 kusov multifunkčných zariadení
(min. tlačiareň, skener), 2 kusov fotoaparátov pre Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. v rámci
vlajkového projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ spolufinancovaného
Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v súlade so špecifikáciou podľa prílohy č. 1.
Predmet obstarávania sa skladá z nižšie uvedených 2 častí:
Časť I. – dodávka notebooka spolu s operačným systémom a kancelárskym balíkom v poľskom jazyku (1 kus),
multifunkčného zariadenia (1 kus) a digitálneho fotoaparátu (1 kus) a inštalácia u Objednávateľa v kancelárii v Nowom
Targu (Poľsko).
Časť II. – dodávka notebooka spolu s operačným systémom a kancelárskym balíkom v slovenskom jazyku (1 kus),
multifunkčného zariadenia (1 kus) a digitálneho fotoaparátu (1 kus) a inštalácia u Objednávateľa v kancelárii
v Kežmarku (Slovensko).
Objednávateľ pripúšťa možnosť podania ponuky na jednu alebo na dve časti.
3. Cieľ dopytu:
Cieľom konania je výber Dodávateľa kancelárskeho nábytku na účely vlajkového projektu s názvom „Historickokultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“.
4. Termín realizácie objednávky:
Do 3 týždňov odo dňa podpísania zmluvy.
5. Spôsob prípravy ponuky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ponuku treba pripraviť na priloženom formulári ponuky.
V zaslanej ponuke sa vyžaduje uvedenie modelu/symbolu a výrobcu nábytku a cenu bez DPH a cenu s DPH.
K ponuke treba pripojiť technickú špecifikáciu ponúkaneho nábytku.
Cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH treba uviesť v mene PLN alebo EUR.
V rámci realizácie objednávky Dodávateľ dodá nábytok a nainštaluje ich v priestoroch určených Objednávateľom.
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s realizáciou objednávky a s podmienkami Objednávateľa vrátane
dane z pridanej hodnoty, spotrebnej dane, nákladov na nakládku, vykládku a zľavy, zníženia cien, náklady na
prepravu tovaru konečnému užívateľovi, balné a inštaláciu na mieste určenom Objednávateľom.
g) Ponuka môže byť pripravená v poľskom alebo v slovenskom jazyku.
h) Objednávateľ pripúšťa možnosť podania ponuky na jednu alebo na dve časti.
i) Ponuka musí byť opatrená firemnou pečiatkou, označená dátumom vyhotovenia, obsahovať adresu alebo sídlo
Dodávateľa, telefónne číslo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie.
j) Ponuka musí byť podpísaná osobou (osobami) oprávnenou (oprávnenými) zastupovať Dodávateľa alebo
splnomocnencom oprávneným zastupovať Dodávateľa. V prípade podpísania ponuky oprávneným zástupcom
Dodávateľa treba k ponuke pripojiť plnú moc na podpisovanie ponúk.
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6. Kritérium hodnotenia a spôsob prideľovania bodov:
a)

Pri výbere a hodnotení ponúk, ktoré budú uznané za platné, zohľadní Objednávateľ kritérium celková ponúkaná
cena s DPH (celková cena podľa objednávky v súlade s parametrami uvedenými v podrobnom opise predmetu
obstarávania – príloha č. 1) – 100 %
a) Pre porovnanie ponúk Objednávateľ prepočíta cenu každej ponuky uvedenú v mene inej než poľská pri použití
priemerného kurzu NBP zo dňa zverejnenia dopytu, t. j. zo dňa 08. 02. 2017. Pre menu EUR je tento kurz 1EUR =
4,3128 PLN
b) Hodnotenie ponúk na základe horeuvedených kritérií bude uskutočnené s uplatnením vzorca:
Najnižšia ponúkaná cena ÷ Cena hodnotenej ponuky x 100 = počet bodov
c) Počty bodov budú tvoriť konečné hodnotenie ponuky. Body sa budú počítať s presnosťou na dve desatinné
miesta. Ponuky vyhodnotí tím vymenovaný Objednávateľom.
d) Objednávateľ skontroluje dokumenty predložené Dodávateľmi, pridelí predloženým ponukám body podľa
postupu uvedeného v bodoch 1 a 2 a následne zostaví zoznam ponúk, ktorý bude obsahovať ponuky Dodávateľov
s uvedením počtu bodov pridelených počas hodnotenia, a to v zostupnom poradí. Za najvýhodnejšiu ponuku bude
vybraná ponuka s najväčším počtom bodov.
e) V prípade získania rovnakého počtu bodov minimálne dvomi Dodávateľmi uskutoční Objednávateľ s Dodávateľmi
rokovania.
7. Miesto a spôsob podávania ponúk:
a)

Elektronicky (naskenované) na e-mailovú adresu Objednávateľa – info@euwt-tatry.eu (Poľsko) alebo info@ezustatry.eu (Slovensko)

b) Osobne, poštou alebo kuriérom na adresu Objednávateľa: Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ul.
Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Poľsko alebo Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok, Slovensko s označením
„Zapytanie ofertowe na dostawę mebli biurowych. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert” [Dopytové
konanie na dodávku kancelárskeho nábytku. Neotvárať pred termínom podávania ponúk]. Rozhoduje dátum
podania ponuky.
8. Termíny podávania ponúk:
Ponuky sa podávajú v termíne do 15. 2. 2017, 15.00 hod.
9. Otázky týkajúce sa predmetu obstarávania:
Všetky informácie týkajúce sa predmetu obstarávania poskytuje Agnieszka Pyzowska tel. +48 607 485 222 e-mail:
info@euwt-tatry.eu a Radoslavá Krafčiková tel. +421 52 4523913 e-mail: info@ezus-tatry.eu
10. Vylúčenia
O poskytnutie objednávky sa nemôžu uchádzať Dodávatelia, ktorí sú personálne alebo kapitálovo previazaní
s Objednávateľom. Kapitálovým alebo personálnym previazaním sa rozumejú vzájomné vzťahy medzi prijímateľom
alebo osobami oprávnenými prijímať záväzky v mene prijímateľa alebo osobami, ktoré vykonávajú v mene prijímateľa
úkony súvisiace s prípravou a uskutočnením konania pri výbere dodávateľa, a dodávateľom založené najmä na:
- účasti na spoločnosti ako spoločník verejnej občianskej spoločnosti alebo osobnej spoločnosti,
- vlastnení minimálne 10 % obchodných podielov alebo akcií,
- plnení funkcie člena dozorného alebo riadiaceho organu, prokuristu, splnomocnenca;
- manželskom vzťahu, priamom príbuzenskom ap. vzťahu, príbuzenskom ap. vzťahu v bočnej línii druhého stupňa
alebo vzťahu adopcie, opatery alebo poručníctva.
Prílohy:
1. Podrobný popis predmetu obstarávania
2. Formulár ponuky
3. Návrh zmluvy

Zaslanie dopytu ani získanie cenovej ponuky v odpovedi na dopyt sa nepovažuje za podanie objednávky zo strany
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY.
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