Výzva na predkladanie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou
podľa § 9 odstavec 9 zákona č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na dodanie tovaru
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov verejného obstarávateľa :
Sídlo:
Zastúpený:
DIČ:

Obec Rakúsy
Rakúsy 35, 059 76 p. Mlynčeky
Ing. Bystrík Václav
Mgr. Marcela Fiffiková
00326 488
2020697261

Telefón:
Elektronická pošta:

052 452 6728
obec.rakusy@mail.t-com.sk

Kontaktná osoba:

IČO:

2. PREDMET ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je dodanie tovarov pre osoby podieľajúce sa na aktivitách projektu.
Verejný obstarávateľ poţaduje dodanie nasledovných tovarov:
Oblečenie a pomôcky pre členov občianskej hliadky.
Zatriedenie podľa slovníka spoločného obstarávania:
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
18830000-6 Ochranná obuv
3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Oblečenie a pomôcky
4. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre osoby podieľajúce sa na aktivitách projektu, vrátane ich
dovozu priamo k obstarávateľovi, v konkrétnom mnoţstve.
Oblečenie a pomôcky pre 8 zamestnancov projektu.

Názov projektu: Bezpečnosť a poriadok v obci Rakúsy
ITMS kód projektu: 27120130682
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo
sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja sluţieb starostlivosti s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity
Kód výzvy: OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02
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5. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY A PODMIENKY FINANCOVANIA
Miesto doručenia sluţby je: Obec Rakúsy, Rakúsy 35, 059 76 p. Mlynčeky
Termín dodania sluţby - v lehote max. do 14 pracovných dní odo dňa vystavenia objednávky
kupujúcim počas trvania zmluvy.
Podmienky financovania - bezhotovostný prevod po dodaní tovaru s tridsať dňovou splatnosťou
faktúry.
6. LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY
Od 12/2014 do 01/2015.
7. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
Cena za dodanie tovaru Oblečenie a pomôcky pre 8 zamestnancov projektu je 1 090,00 € bez DPH.
Popis tovaru

Počet kusov
/párov

1

Obuv na celoročné pouţívanie

2

Poltopánky

3

Odev - maskáčové súpravy

4

Letné nohavice

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sveter
Tričko čierne
Zimná bunda
Čiapka zimná
Čiapka letná
Reflexná vesta
Opasok
Rukavice
Reflexné prvky (pásky)

8 párov
8 párov
8 kusov
8 kusov
8 kusov
8 kusov
8 kusov
8 kusov
8 kusov
8 kusov
8 kusov
8 párov
8 kusov

8. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
Uchádzač predloţí komplexnú ponuku na celý predmet obstarávania.
9. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK
Kritériom vyhodnotenia predloţených ponúk bude najniţšia celková cena s DPH za celý predmet
zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena). Uchádzač uvedie ponúknutú
cenu podľa prílohy č.1 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.
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10. OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ A PODMIENKY ÚČASTI
Ponuku môţe predloţiť iba uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená poskytovať
obstarávaný tovar. Oprávnenosť preukáţe predloţením dokladu o oprávnení poskytovať obstarávaný
tovar - ţivnostenský list, výpis z Obchodného registra, doklad o zápise do zoznamu podnikateľov,
príp. iný ekvivalentný doklad, ktorým uchádzač preukáţe schopnosť poskytovať obstarávaný tovar.
Poţiadavky na spôsobilosť:
- doklad o oprávnení dodávať tovar.
11. VYHOTOVENIE, JAZYK A OBSAH PONUKY
Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.
Ponuka predloţená uchádzačom musí obsahovať tieto náleţitosti:
1. Cenová ponuka – spracovaná podľa Prílohy č. 1- Návrh na plnenie kritérií
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zloţení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 výška DPH,
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
ţe nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.
Cenová ponuka (Príloha č. 1) sa predkladá ako originál s podpisom uchádzača.
2. Doklad o oprávnení dodávať tovar – podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní – doklad o oprávnení dodávať tovar. Tento doklad sa predkladá ako obyčajná
fotokópia.
3. Čestné vyhlásenie uchádzača – ţe všetky údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé a ţe
súhlasí so stanovenými obchodnými podmienkami verejného obstarávateľa. Tento doklad sa
predkladá ako originál s podpisom uchádzača.
V prípade, ţe v súťaţnej ponuke nebudú splnené podmienky alebo nebude doloţený niektorý
z dokladov (cenová ponuka, doklad o oprávnení, čestné vyhlásenie) bude ponuka povaţovaná za
neúplnú a zo súťaţe bude vylúčená v procese administratívneho hodnotenia.
12. OZNAČENIE PONUKY
V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť doručená v uzavretej
nepriehľadnej obálke na adresu verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1.
Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:
názov a adresu verejného obstarávateľa
obchodné meno a adresu uchádzača
označenie: „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – Oblečenie a pomôcky – NEOTVÁRAŤ“
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Osobne moţno doručiť obálky s ponukami najneskôr do 17.12.2014 do 10:00 hod.
13. MIESTO A TERMÍN PREDKLADANIA PONÚK
Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk do 17.12.2014 do
10:00 hod. na adresu uvedenú v bode 1.
14. VYHODNOTENIE PONÚK
Termín a miesto otvárania obálok s ponukami: 17.12.2014 o 15:00 hod. na adrese verejného
obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne
poţiadavky verejného obstarávateľa.
Víťazom súťaţe sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najniţšiu cenu (celkom s DPH). S
úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva.
15. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Úspešnému uchádzačovi bude poštou alebo elektronicky doručené oznámenie o uzavretí zmluvy a
ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude poštou alebo elektronicky
doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola
prijatá.
16. ZRUŠENIE SÚŤAŢE
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov súťaţ zrušiť, ak ani jeden uchádzač nesplnil
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nedostal ani jednu ponuku, alebo ani jedna z
predloţených ponúk nezodpovedá poţiadavkám určeným podľa § 34 zákona č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní v platnom znení, alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa zadanie
zákazky vyhlásilo a nebolo moţné ich predvídať, alebo ak ponúknutá cena úspešného uchádzača
prevýši predpokladanú cenu verejného obstarávateľa.
17. OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VYKONANIE VO: Ing. Bystrík Václav
18. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY: 03.12.2014
Dátum: 03.12.2014 , Štatutárny zástupca: Ing. Bystrík Václav
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Príloha č. 1 Cenová ponuka
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Obec Rakúsy 35, 059 76 p. Mlynčeky
2. Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno uchádzača
Adresa sídla
Štatutárny zástupca uchádzača
ICO

DIČ

Platca DPH

IČ DPH

Zapísaný v OR, ŢR a iné

Kontaktné údaje

Cenová ponuka
Dodanie tovaru Oblečenie a pomôcky
pre 1 člena občianskej pre
8
členov
hliadky
občianskej hliadky

DPH 20%

Cena celkom

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie iba cenu celkom.
Miesto a dátum
Podpis zástupcu uchádzača
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