Prieskum - výzva
Prieskum slúži na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky

(ďalej aj ako len „PHZ“)
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Štefanov nad Oravou
Sídlo:
Obecný úrad Štefanov nad Oravou, Plátenícka č. 61, 027 44 Tvrdošín
IČO:
00314889
Kontaktná osoba:
Ing. Ivan Maťuga, starosta obce
Adresa:
Plátenícka č. 61, 027 44 Tvrdošín
Elektronická pošta:
obecstefanov@oravanet.sk

1. Predmetom prieskumu trhu je stanovenie PHZ na prenájom:
a) 15 záhradných zostáv zvaných „pivný set“,
b) 1 ks stan zv. „Párty stan“
c) Dodávateľ je zodpovedný za bezpečnosť pri používaní dodaného tovaru a nesie všetky
právne dôsledky za prípadné zranenie v súvislosti s používaním dodaného tovaru
d) Komplexná činnosť s tovarom tak, aby bolo zabezpečené:
- ich dovoz na miesto použitia, postavenia stanu, rozloženia setov
- po prednáške resp. workshope práce so zbalením stanu a setov a odvoz prenajatého
tovaru
- resp. zabezpečenie (aj finančné vysporiadanie) vhodných priestorov od organizátorov
kultúrno – spoločenskej akcie, na ktorej budú prednášatelia prednášať o včelárstve.
Technické parametre párty stanu:

Rozmery 8 x 12 m

Strešná a postranné plachty z PVC 500 g/m2. Postranné plachty s oknami.

Materiál konštrukcie: oceľové trubky Ø min. 38 mm s hrúbkou steny min. 1,2 mm
Technické parametre záhradnej sedacej súpravy:

hrúbka dreva stola min. 2,5 cm

hrúbka dreva lavice min. 3 cm

Železný rám a nohy: oceľový profil tvaru "L" 30 mm x 30 mm x 3 mm

-

Včelárske prednášky resp. workshopy budú minimálne:
4 x v okrese Tvrdošín a Námestovo, doposiaľ neupresnené
2 x v Poľsku na Poľskej Orave (predpoklad je v Jablonke, Lipnici Wielkej alebo Chyžnom)

2. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
3. Podmienky financovania zákazky:
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020.

Projekt č. INT/ET/TAT/1/II/B/0144 - „Prírodné a kultúrne hodnoty pohraničia“
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
4. Lehota na predloženie ponúk: 12. 04. 2018 do 11.00 hod
Ponuka musí byť doručená písomne. Spôsob doručenia:
 poštou, osobne alebo kuriérom na adresu:
Obec Štefanov nad Oravou
Plátenícka č.61,
027 44 Štefanov nad Oravou
 e-mailom na adresu : obecstefanov@oravanet.sk
5.

Cena a spôsob určenia ceny v ponuke
Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH
sadzba DPH a výška DPH
navrhovaná cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú cenu celkom a na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.
Uchádzač bude ponúkať celú dodávku predmetu zákazky tak, aby celková cena ponuky pokryla
všetky jeho záväzky v zmysle podkladov na stanovenie PHZ, vrátane obstarávania a nákladov na
dopravu tovarov obstarávateľovi aj od prípadných poddodávateľov uchádzača.
12.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Náklady spojené s účasťou pri stanovení PHZ znáša uchádzač v plnej výške.
b) Ak niektorý z názvov, použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov uvedených
v opise predmetu zákazky identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo konkrétneho
výrobcu, uchádzač môže nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom
pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, nevyhnutné na zabezpečenie účelu v zmysle predmetu
zákazky a bude v rovnakej alebo vyššej kvalite.
c) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej
obsah je v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie
ponúk, doručená ponuka obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola
predložená v určenej lehote na predkladanie ponúk.

Č. p.: OcÚ ŠnO 87-018/2018
Štefanov nad Oravou dňa 02. 04. 2018

Ing. Ivan Maťuga
starosta obce

