OBEC
TEPLIČKA NAD VÁHOM
V Tepličke nad Váhom, dňa 27.08.2014

Výzva na predkladanie ponúk
na predloženie ponuky na dodanie služby
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa:
Názov :
Obec Teplička nad Váhom
Sídlo :
Nám. sv. Floriána 290/2, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO:
00648264
DIČ:
2020689352
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:
0279201001/5600
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko: Ing. Beáta Kasajová
Č. tel.: 0904 80 00 16
Č. faxu: 041/ 59 82 296
e- mail: kasajova@teplickanadvahom.sk
Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 b) zákona o VO.
II. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je oplotenie športového areálu, Teplička nad Váhom.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet – hlavný slovník: 45342000-6
4. Predpokladaná cena predmetu zákazky: 6 500,- EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky je uvedená na základe vykonaného elektronického
prieskumu trhu.
V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne
plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením
požadovaného predmetu zákazky.
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej
informácie o predpokladanej navrhovanej cene.
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
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Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
6. Lehota na predkladanie ponuky
Lehota na predkladanie ponúk je do:
02.09.2014 do 10:00 hod.
7. Spôsob predloženia ponuky
Elektronickou poštou na adresu:

mrazik@teplickanadvahom.sk
a zároveň kópiu na: kasajova@teplickanadvahom.sk

8. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
a) Identifikačné údaje uchádzača
Obchodný názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna subjektivita:
E-mail:
Mobil:
Telefón:
Fax:
b) Navrhovanú cenu ponuky uchádzača v EUR vrátane DPH na celý predmet zákazky vo
formáte .pdf.
c) Doklad o oprávnení dodávať tovar - Výpis zo Živnostenského registra (FO), resp.
Obchodného registra (PO) vo formáte .pdf.
Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov môže preukázať splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov
9. Variantné riešenia
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
10. Kritérium hodnotenia
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Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH
za dodanie požadovaného predmetu zákazky.
11. Použitie elektronickej aukcie
Nie.
12. Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom:
Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou v EUR vrátane
DPH na celý predmet zákazky. Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví
úmerou podľa nasledovného vzorca:

Počet bodov =

najnižšia cena uchádzača
––––––––––––––––––––––––––
cena hodnoteného uchádzača

x 100

(výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta).

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet 100
bodov. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe pridelených bodov
zostupne.
Verejný obstarávateľ nezašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne.
Výsledok oznámi písomne, ústne alebo mailom len úspešnému uchádzačovi.
13. Obchodné podmienky pre uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným
uchádzačo m Zmluvu o dielo.
Na uzavretie zmluvy bude úspešný uchádzač vyzvaný. V prípade, ak uchádzač, ktorého
ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí.
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke
verejného obstarávateľa.
14. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Nie.
15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
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Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným
vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,
- ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov,
ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.

II. Súťažné podklady - určenie technických špecifikácií
Verejný obstarávateľ určuje tieto minimálne technické požiadavky na dodanie predmetu
zákazky:
Technické požiadavky a špecifikácie sú uvedené vo výkaze výmer, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť výzvy.
Dodacie podmienky: po podpise Zmluvy o dielo

Schválil:

Ing, Viliam Mrázik , starosta obce
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