Výzva na predkladanie ponúk
___________________________________________________________________________
Zákazka na poskytnutie služby - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa :
Obec Štefanov nad Oravou
Plátenícka č.61,
027 44 Štefanov nad Oravou
IČO: 00314889

1.1.

Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Maťuga, starosta obce
Tel: +421 435322426, e-mail: obecstefanov@oravanet.sk

2.

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie Ing. Ivan Maťuga, starosta obce

3.
3.1.

Predmet zákazky: nákup včelárskych vizuálnych pomôcok
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup tovaru a jeho doručenie obstarávateľovi.

3.2.

Predpokladaná hodnota zákazky: 3006,90 €

4.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač nemusí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Predmet zákazky je možné rozdeliť na časti. Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť predložiť
ponuku len na niektorú, alebo niektoré položky v rámci predmetu zákazky.

5.

Obsah ponuky:
Uchádzač predloží v ponuke:
a) identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,
štatutárny zástupca)
b) Vyplnený Návrh ceny (Príloha č.1), ktorý uchádzač vypracuje v súlade s bodom 10.

6.
6.1.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky :
Termín dodania : v zmysle termínov uvedených v Návrhu ceny ( príloha č.1)

6.2.

Miesto dodania : Obecný úrad Štefanov nad Oravou

7.

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.

9.

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
9.1.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.

10.
10.1.

Cena a spôsob určenia ceny v ponuke
Navrhovanú ponukovú cenu za dodávku predmetu zákazky uchádzač vypracuje v zmysle
Návrhu ceny (Príloha č.1) .
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, alebo časť dodávky predmetu zákazky tak, aby celková cena
ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov, vrátane obstarávania
a nákladov na dopravu tovarov obstarávateľovi aj od prípadných poddodávateľov uchádzača.

10.2.

10.3.
10.4.

11.

Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena
11.1. Pre účely vyhodnotenia sa použije navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH
cena celkom) podľa jednotlivých položiek v zmysle Návrhu ceny ( príloha č.1).

12.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť súťaž
v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného
obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
c) 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.
d) 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 87-017/2018
Štefanov nad Oravou dňa 28. 03. 2018

Ing. Ivan Maťuga
starosta obce

