SHARK.AERO s.r.o.
Letisko Senica, Hlboké 406, 906 31 Hlboké, tel. 0903655977

Výzva na predkladanie ponúk
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska.
Identifikácia obstarávateľa:
Názov obstarávateľa: SHARK.AERO s.r.o.
Adresa sídla/miesta podnikania: Letisko Senica, Hlboké 406, 906 31 Hlboké
IČO: 44276907
Kontaktná osoba: Peter Papp
tel. č.: +421 915 468 484
e-mail: p.papp@shark.aero
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.shark.aero
Názov zákazky:
Karbónová tkanina – uhlíkové vlákno, epoxidová živica a tvrdidlá
Kód CPV:
19240000-0 Špeciálne tkaniny
19522100-2 Epoxidové živice
Druh zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru.
Predmet zákazky:
Karbónová tkanina – uhlíkové vlákno, Epoxidová živica a Tvrdidlá
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Obstarávateľ rozdeľuje zákazku na samostatné časti v súlade s § 28 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“), pričom umožňuje predložiť ponuku na jednu časť alebo na všetky časti.
Časť č.1 Karbónová tkanina – uhlíkové vlákno
Časť č.2 Epoxidová živica a tvrdidlá

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 81 346,62 EUR, z toho na
Časť č.1: 70 526,47 EUR (Karbónová tkanina – uhlíkové vlákno)
Časť č.2: 10 820,15 EUR (Epoxidová živica a tvdidlá)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Operačného
programu Výskum a Inovácie a vlastných zdrojov obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí obstarávateľ
úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Všetky náklady a výdavky spojené
s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač.
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky karbónovej tkaniny, epoxidovej živice a tvrdidiel v rozsahu
podľa špecifikácie, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch dostupné na webovom sídle
www.shark.aero pod názvom Súťažné podklady. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo
súvisiace s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady
uchádzača v zmysle Súťažných podkladov).
Množstvo predmetu zákazky:
Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v Prílohe č.1. SHARK.AERO s.r.o.
Dodávanie tovaru:
Postupne dodanie podľa potreby až do ukončenia projektu.
Miesto dodania:
SHARK.AERO s.r.o. Letisko Senica, Hlboké 406, 906 31 Hlboké
Variantné riešenie:
Variantné riešenie sa neumožňuje.
Určenie dostupnosti:
Bežne dostupné tovary.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR vrátane s DPH.
Sadzba DPH:
20%
Typ zmluvy:
S úspešným uchádzačom vyhodnotenia ponúk bude uzavretá Kúpna zmluva na dodanie tovaru v zmysle
§-u 409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Podmienky účasti uchádzačov:
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f)
- písm.e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predpokladanie ponúk – dátum:
2.4.2021, čas: do 12 hod.
Adresa, na ktorú budú ponuky doručené:
SHARK.AERO s.r.o. Letisko Senica, Hlboké 406, 906 31
Hlboké
Záujemca predloží ponuku v uzatvorenej obálke označenej heslom:
„Karbónová tkanina, epoxidová živica a tvrdidlá“
Otváranie ponúk:
Dátum a čas otváranie ponúk: 2.4.2021 o 14:00
Miesto otváranie ponúk:
SHARK.AERO s.r.o. Letisko Senica, Hlboké 406, 906 31 Hlboké
Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov.
Dátum odoslania tohto oznámenia
18.03.2021

Senica, dňa 18.03.2021

