Zákazka s nízkou hodnotou
výzva k predloženiu cenovej ponuky
v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Zákazka č. PS-2/2017
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
1.1. Názov organizácie:
Obec Plavecký Štvrtok
IČO:
00305049
Sídlo organizácie:
Plavecký Štvrtok 134, 90068 Plavecký Štvrtok
V zastúpení štatutárneho zástupcu :
Ing. Ivan Slezák - starosta
1.2. Kontakty určené verejným obstarávateľom pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Adresa:
Hrabičov 126
966 78 Hrabičov
Kontaktná osoba: Ing. Jaromír Smítka
Telefón: 0907871152, email jaromir.smitka@gmail.com
2. PREDMET ZÁKAZKY
por.č.

1

kód CPV
39161000-8
39290000-1
39511100-8
39512000-4
39514100-9
39516110-6
39525000-8
39531000-3
39713210-8

Názov predmetu zákazky

Zvýšenie kapacity a
rekonštrukcia priestorov
materskej školy v obci Plavecký
Štvrtok- – materiálno-technické
vybavenie

počet
častí

3

dodávky

Jednorazová dodávka
tovarov

2.1. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí opis predmetu zákazky - príloha č. 1
2.2. Technické a kvalitatívne požiadavky
2.2.1. Uchádzač dodá tovar, ktorá musí zodpovedať Slovenským technickým a hygienickým
normám, poprípade normám EÚ.
3. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
3.1. Uchádzač predloží ponuku na ľubovoľnú jednu, dve alebo všetky časti predmetu zákazky.
4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
4.1. časť 1 – 6 025,67 € bez DPH
4.2. časť 2 – 1 806,67 € bez DPH
4.3. časť 3 – 2 822,33 € bez DPH
4.4. celkom za všetky časti – 10 654,67
5. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
5.1. Predmet zákazky bude hradený z vlastných zdrojov a spolufinancovaný zo zdrojov
nadobudnutých obstarávateľom z prostriedkov Integrovaný regionálny operačný program,
kód výzvy č. IROP-PO2-SC221-2016-10 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských

škôl
5.2. Verejný obstarávateľ vykoná platby v súlade s podmienkami stanovenými v zmluvách o dielo.
Splatnosť faktúr je stanovená v lehote do 30 dní od doručenia objednávateľovi.
6. ZMLUVA
6.1. Výsledkom zákazky s nízkou hodnotou bude uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zmlúv v počte
víťazných uchádzačov jednotlivých častí, od jednej do troch zmlúv.
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6.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na požadovaný predmet zákazky tvorí príloha
2. Obchodné podmienky.
7. MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE PRÁC
7.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Plavecký Štvrtok 89 , 900 68 Plavecký Štvrtok
7.2. Plánovaná lehota dodania všetkých častí predmetu zákazky maximálne:

do 40 dní od účinnosti zmluvy
8. OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ
8.1. Oprávneným uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb,
ktorá na trhu dodáva tovar, alebo obdobný tovar, ktorý je predmetom tohto prieskumu trhu a
predložila ponuku.
9. PODMIENKY SÚŤAŽE
9.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka bude obsahovať dokumentáciu pre
predmet zákazky uvedený v Opise predmetu zákazky.
9.2. Doklady a dokumenty požadované vo výzve na predkladanie ponúk, sú všetky predkladané
elektronicky.
9.3. Doklady, ktoré budú zaslané v listinnej forme nebudú akceptované.
9.4. Všetky dokumenty zasielané elektronickou formou musia byť vyhotovené ako súbory vo
formáte .pdf Ak je výslovne uvedené, môže byť odoslaný dokument i v inom formáte ( ako sú
formáty používané Microsoft office, word, excel) k zjednodušeniu prípravy, poprípade
vyhodnoteniu ponuky.
10. OBSAH CENOVEJ PONUKY
10.1.
Kópia živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra ( neoverená,
postačuje stiahnutý súbor z obchodného registra, alebo živnostenského registra. – súbor
s príponou .pdf
Odôvodnenie:
predložením dokumentu uchádzač preukáže, že poskytovaná služba bude zabezpečená na
požadovanej kvalitatívnej úrovni v súlade s hygienickými normami podľa časti 1. Opis predmetu
zákazky v celom rozsahu a po celú lehotu platnosti zmluvy.
10.2.
Cenová ponuka v € s DPH, neplatca DPH túto skutočnosť zreteľne uvedie v cenovej
ponuke. (Cena musí byť zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Cena musí byť
uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov spojených s poskytovaním služby viď príloha
č. 3) – súbor s príponou .xls alebo .xlsx a podpísaná v pdf. formáte.
10.3.
Návrh zmluvy ( príloha č. 2). – súbor s príponou .pdf
11. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK
11.1.
Najnižšia cena v € s DPH za zmluvné obdobie
12. UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
12.1.
12.1.2018 12:00 hod.
12.2.
Neúplná ponuka nebude hodnotená.
13. OSTATNÉ PODMIENKY
13.1.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
13.2.
Verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom podpíše kúpnu zmluvu v súlade s
oznámením o výsledku.
13.3.
Uchádzač, predložením cenovej ponuky, súhlasí s podmienkami stanovenými verejným
obstarávateľom.
Vypracoval: Ing. Jaromír Smítka
špecialista na verejné obstarávanie poverený realizáciou zákazky s nízkou hodnotou
objednávateľom obec Plavecký Štvrtok.
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