L’FABRICA, s.r.o., Bratislavská 31, 010 01 Žilina, IČO: 50595831, IČ DPH: SK2120408345

VÝZVA
NA PREDLOŽENIE PONUKY
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:
Sublimačná tlač

CPV KÓD:
42991200-1

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
65 978,33 eur bez DPH

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov organizácie a kontaktné miesta:
L’FABRICA, s.r.o.
Sídlo organizácie:
Bratislavská 31, 010 01 Žilina
IČO: 50595831
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Kontaktné miesto:
L’FABRICA, s.r.o.
Bratislavská 31
010 01 Žilina
Kontaktná osoba:
Meno: Ing.Viera Žiklová
Telefón:
+ 421 917 637 873
e-mail: viera@lfabrica.sk

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Produkčný stroj pre textilné aplikácie
Prechodový lis
Digitálna sublimačná tlačiareň
Vzorkový produkčný stroj
Predmet zákazky sa skladá z nasledovných položiek a požadovaného množstva
P.č. Názov položky
m. j. Množstvo
1.

Produkčný stroj vrátane vybavenia- produkčný valcový stroj pre

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

textilné aplikácie, možnosť tlačiť kusy materiálu s rolou potlačeného papiera,
alebo z role na rolu, šírka valca 1800mm, produkcia min. 48m2/hod.,vrátane
pracovného stola a zbernej jednotky, kontrolovaný vstup a výstup pre textil
a papier, vrátane dopravy a inštalácie

2.

Prechodový lis – rozmer platne 150x100cm, dve striedajúce sa platne,
hydraulický piest, vrátane dopravy a inštalácie

3.

Digitálna sublimačná tlačiareň – tlač z role na rolu, max rozlíšenie
1440dpi, rýchlosť tlače od 17m2/hod.,šírka tlače min. 1625mm, automatická
kalibrácia, softvér, vrátane dopravy a inštalácie, štartovací balíček-2 sady
atramentov, 2 bal.transférového sublimačného papiera šírky min.1600mm, 100%
polyesterová tkanina 190-300g/m2, vlajkovina 100% polyester 110-190g/m2,
šírka role do 162cm

4.

Vzorkový produkčný stroj - ručný termotransférový lis, lisovaná plocha
40x50cm, digitálne nastavenie teploty a času, vrátane dopravy a inštalácie
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KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania špecifikovaný v Opise predmetu
zákazky, zákazku nie je možné deliť na časti.

POKYNY NA SPRACOVANIE PONUKY:
Uchádzač predloží svoju ponuku na samostatnom liste a to vyplnením tabuľky, ktorá je prílohou
č.1 tejto výzvy.
Ceny v ponuke musia byť uvedené v mene euro zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uchádzač vo svojej ponuke upozorní.

POŽADOVANÉ DOKLADY, KTORÉ MUSIA BYŤ SÚČASŤOU PONUKY:
1. CENOVÁ PONUKA
2. Podpísané „Čestné vyhlásenie konflikt záujmu“ (tvorí Prílohu č. 2 Výzvy)
3. Podpísané „Čestné vyhlásenie § 32 ods. 1 písm. f)“ (tvorí Prílohu č. 3 Výzvy)

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm.e) a f), nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
(Víťazný uchádzač sa preukazuje doložením čestného vyhlásenia) alebo ak u neho existuje
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) - zodpovedné osoby zabezpečia podpísanie
formuláru pre Konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.
FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA:

Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Integrovaný regionálny operačný program

PREDLOŽENIE PONUKY – LEHOTA A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK:
Lehota na predloženie ponuky: 14.07.2020 do 12:00 hod.
Miesto predloženia ponuky:
ponuka elektronicky na e-mail: viera@lfabrica.sk
Za doručenú je považovaná ponuka doručená do uplynutia lehoty na jej predloženie
elektronicky - emailom.
Ponuky zasielajte v slovenskom jazyku.
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom
nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu
verejného obstarávania a uchováva ich v zmysle aktuálne platného zákona o VO.

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK:
Celková cena predmetu zákazky v € vrátane DPH, vrátane všetkých vedľajších súvisiacich
výdavkov s predmetom zákazky.

SPÔSOB VYHODNOTENIA PONÚK PODĽA KRITÉRIÍ:
Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. cena celkom (neplatca DPH)
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Poradové číslo 1 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou celkom a pri
ostatných ponukách sa určí poradové číslo v závislosti od výšky celkovej ceny od najnižšej
(najnižšie poradové číslo) po najvyššiu (najvyššie poradové číslo).
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou celkom, t.j. s najnižším
poradovaným číslom 1.

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK:
Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným
uchádzačom bude zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela.

VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
Verejný obstarávateľ uzatvorí Kúpnu zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná.
Dátum vyhotovenia: 6.7.2020

Zadávateľ požiadavky:
Ing.Viera Žiklová, L’FABRICA s.r.o.

Podpis
Osoba zodpovedná za technickú špecifikáciu:
Ing.Viera Žiklová, L’FABRICA s.r.o.

Podpis
Zákazku realizoval:
Ing.Viera Žiklová, L’FABRICA s.r.o.

Podpis
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Príloha č. 1 k Výzve na predloženie ponuky – ZNH
P.č.

Názov

Parametre

Splnenie
paramet
rov

Typové
označenie/
Výrobca

Počet
kusov

možnosť tlačiť kusy materiálu s rolou
potlačeného papiera, alebo z role na
rolu
šírka valca 1800mm

1.

Produkčný stroj
vrátane
vybavenia

produkcia min. 48m2/hod.
vrátane pracovného stola a zbernej
jednotky

1ks

kontrolovaný vstup a výstup pre
textil a papier
vrátane dopravy a inštalácie
rozmer platne 150x100cm

2.

Prechodový lis

dve striedajúce sa platne
hydraulický piest

1ks

vrátane dopravy a inštalácie
tlač z role na rolu
max rozlíšenie 1440dpi
rýchlosť tlače od 17m2/hod.
šírka tlače min. 1625mm

3.

4.

Digitálna
sublimačná
tlačiareň

Vzorkový
produkčný stroj

automatická kalibrácia
softvér
vrátane dopravy a inštalácie

1ks

štartovací balíček-2 sady
atramentov, 2 bal.transférového
sublimačného papiera šírky
min.1600mm, 100% polyesterová
tkanina 190-300g/m2, vlajkovina
100% polyester 110-190g/m2, šírka
role do 162cm
ručný termotransférový lis
lisovaná plocha 40x50cm
digitálne nastavenie teploty a času

1ks

vrátane dopravy a inštalácie

CENA CELKOM

Miesto a dátum:
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača:
Podpis a pečiatka:
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Cena
celkom za
položku
€ bez DPH

Cena
celkom za
položku
€ s DPH
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Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponuky – ZNH

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“
Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Názov zákazky: Sublimačná tlač
..........................................................................................................(doplniť názov uchádzača),
zastúpený ......................................................................[doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu]
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na
obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa
....................................[doplniť dátum], týmto
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by
mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity,
ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto
zákazky,
budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného
obstarávania,
poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné
informácie.

V .......................... dňa ....................
–––––––––––––––––––––––––podpis
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Príloha č.3 k Výzve na predloženie ponuky – ZNH

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o skutočnostiach podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Identifikačné údaje hospodárskeho subjektu – právnickej osoby/fyzická osoba
Obchodné meno/názov:
Sídlo:
Identifikačné číslo organizácie (IČO):
Štatutárny orgán:

Čestne vyhlasujem/e, že:
Nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Podpis/y osôb oprávnených konať v mene
hospodárskeho subjektu

Adresa: Bratislavská 31, 010 01 Žilina
IČO: 50595831

Dátum
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