OBEC DOLNÉ SALIBY

925 02 Dolné Saliby 355; tel:0317853061; fax: 0317017822;
IČO: 00305910; DIČ:2021153530
e-mail: dolnesaliby@dolnesaliby.sk; web: www.dolnesaliby.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Dolné Saliby
Sídlo:
925 02 Dolné Saliby č. 355
Štatutárny zástupca: Ing. Ľudovít Kovács
IČO:
00305910
DIČ:
2021153530
Kontaktná osoba:
Ing. Ľudovít Kovács
Telefón:
+421 908 320 426
e-mail:
dolnesaliby@dolnesaliby.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2. Názov projektu:
Vzájomná prezentácia miestnej kultúry v družobných obciach Dolné Saliby a Řícmanice
3. Názov zákazky: Mobilné pódium
4. Druh zákazky: Tovar
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 44212320-8
5. Opis zákazky:
Mobilné pódium vrátane zastrešenia v profesionálnom prevedení, vrátane úchytov a ukotvenia.
PÓDIUM sa skladá z hliníkových mobilných podest. Mobilné podesty sú vybavené teleskopickými
nohami o výške 50-80 cm, spojkami podest.
Materiál rám: AL profil
Materiál povrch: protišmyková, vodeodolná doska
Rozmery pódia: do 50 m2
Výška pódia: 50-80 cm
Príslušenstvo: teleskopické nohy, spojky rámové
Certifikácia: TÚV, DIN, ONORM
ZASTREŠENIE
• Hliníková konštrukcia
• Výškovo nastaviteľné nohy
• Svetlá výška max. 220 cm
• Celková výška max. 3,50 m

• Plachta: PES, PU záter, podlepené švy (100% vodeodolnosť)
• Farba opláštenia: biela, oranžová, červená, zelená, modrá, čierna.
• SAFE SET Standard - kolíky, lana
• SAFE SET 1 - mobilné kotvy k uchyteniu pódia (bez zásahu do povrchu podest)

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku
s ekvivalentným riešením.

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 7 000,00 Eur bez DPH
7. Miesto dodávky zákazky: Obec Dolné Saliby
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8. Obhliadka miesta predmetu obstarávania:
Predmet zákazky nevyžaduje obhliadku.
9. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy.
11. Lehota dodávky zákazky:
Max. 2 mesiace od účinnosti Kúpnej zmluvy
12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa
uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov projektu: „Vzájomná prezentácia miestnej
kultúry v družobných obciach Dolné Saliby a Řícmanice“. Faktúra môže byť vystavená len po
odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky, v sume skutočne dodaného tovaru, do výšky ponukovej
ceny. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude
realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúr - požaduje
sa do 60 dní od prijatia faktúry.
13. Ponuková cena
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na dodávku premetu zákazky na miesto určenia,
podľa bodu 7. tejto výzvy.
14. Podmienky účasti:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý:
• je oprávnený dodávať tovar - § 32 ods. 1 písm. e) zákona
Doklad nie je potrebné predložiť. Verejný obstarávateľ použije údaje na zistenie splnenia podmienky
účasti z informačných systémov verejnej správy.
•

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím - § 32 ods. 1
písm. f) zákona
V prípade, že uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedené Úradom pre verejné
obstarávanie, čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona nie je potrebné predložiť

•

nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona (existencia konfliktu
záujmov)

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou sa stane
ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa bodu 5 tejto
výzvy - Opis predmetu obstarávania.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.
16. Pokyny k predloženiu ponuky:
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka sa predkladá v slovenskom alebo českom
jazyku a musí obsahovať:
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•

cenovú ponuku na celý predmet obstarávania, podľa prílohy

•

doklady uvedené v bode 14. Podmienky účasti

•

technický list, alebo iný dokument, z ktorého sú jednoznačne identifikovateľné požadované
parametre predmetu zákazky, uvedené v bode 5. výzvy.
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom
prieskumu: Cenová ponuka – „Mobilné pódium“- Neotvárať !
na adresu: Obecný úrad, 925 02 Dolné Saliby č. 355,
alebo formou elektronickej pošty na adresu: obstaravanie@agneska.sk
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou, celý požadovaný obsah ponuky musí byť
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty.
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 11.30 hod dňa 18.02.2019.
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú
vyhodnocované.

17. Podmienky týkajúce sa realizácie zákazky:
Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač.
18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.6.2019
19. Ostatné pokyny a usmernenia:
Z dôvodu, že predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zmluvy o NFP), bude predávajúci povinný strpieť
výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu zákazky, kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami.
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ.
V prípade ak najnižšia cenová ponuka bude vyššia, ako predpokladaná hodnota zákazky, verejný
obstarávateľ zruší verejné obstarávanie.
Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona.
V Dolných Salibách, 07.02.2019

––––––––––––––––––
Ing. Ľudovít Kovács
starosta obce
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Príloha č. 1

CENOVÁ PONUKA
Názov projektu:
Vzájomná prezentácia miestnej kultúry v družobných obciach Dolné Saliby a Řícmanice
Predmet zákazky: Mobilné pódium
Typ a výrobca: .....................................................................................................................................................
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
E-mail:

Názov

Cena bez DPH
(Eur)

DPH 20%
(Eur)

Cena spolu s DPH
(Eur)

Mobilné pódium 1 ks

slovom....................................................................................................................... EUR
Som platiteľ / Nie som platiteľ DPH.
V ............................dňa ................... 2019
--------------------------------------podpis zodpovednej osoby
a odtlačok pečiatky
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