Zákazka z nízkou hodnotou „Nákup športovej výbavy“

Obec Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12, 029 56 Zákamenné
Výzva na predloženie ponuky
(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.)
Zákazka na dodanie tovarov nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona o VO
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: Obec Zákamenné,
Námestie J. Vojtaššáka 1002/12
029 56 Zákamenné
Štatutárny zástupca:
Ing. Milan Vrábeľ
IČO:
00 315 001
DIČ:
2020573984
IBAN: SK62 0200 0000 0000 1842 2332
SWIFT: SUBASKBX
Kontaktné miesto: Obecný úrad Zákamenné, 029 56 Zákamenné
Kontaktná osoba: Jana Laššáková
Telefón: 043/5505626
Fax:
043/5505622
E-mail: zakamenne@stonline.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL):
https://www.zakamenne.sk/sk/vyzvy-na-verejne-obstaravanie

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona
§ 7 ods.1 písm. b) zákona.
3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
4. Názov predmetu zákazky: „Nákup športovej výbavy“
Názov projektu:
„Trénujeme s radosťou“
Hlavný kód CPV: 37400000-2 Športový tovar a výbava
60000000-8 Dopravné služby
5. Druh zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní na dodanie tovaru nie bežne dostupného na trhu.
6. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie nie bežne dostupného tovaru – nákup športovej
výbavy realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky
- program Podpora rozvoja športu na rok 2018 – podprogram – 4 nákup športovej
výbavy k projektu s názvom „Trénujeme s radosťou“ .
Podrobný popis zákazky je špecifikovaný v prílohe č. 1
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7. Hlavné miesto dodania:
Obec Zákamenné 1002/12, prípadne podľa určenia obstarávateľa
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená prieskumom trhu na stanovenie PHZ
vo výške 4 380,67 Eur bez DPH.
9. Termín plnenia:
Od : 01.9.2018
do: 31.12.2018
10. Hlavné podmienky financovania:
a/ Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády Slovenskej republiky ,
v rámci programu Podpora rozvoja športu 2018 a z rozpočtu verejného obstarávateľa.
Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným
platobným stykom. Realizácia zákazky je podmienená získaním finančných
prostriedkov z rozpočtu Úradu vlády SR.
b/Predložená faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu so
splatnosťou do 30 dní od podpisu preberacieho protokolu. Platobná povinnosť
verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového
účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.
c/ Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu.
11. Podmienky účasti:
a/Osobné postavenie – Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e/ ZoVO. Jej splnenie preukazuje
uchádzač nasledovne:
a/predložením dokladov podľa § 32 odst. 1 písm. e/ - doklad o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá,
predmetu zákazky /postačuje fotokópia, doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace/
alebo
b/ zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152
zákona, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač dodáva tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade,
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho
ponuka hodnotená.
b/ Uchádzač musí predložiť:
- cenovú ponuku na celý predmet zákazky,
- dodať tovar s dopravou – nový , nepoužitý
- súčasťou ponuky uchádzača musí byť v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov jeho podpísaný súhlas so
spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného obstarávania,
realizácie zákazky a archivácie dokumentov zákazky.
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12. Použitie elektronickej aukcie: nie
13. Výsledok verejného obstarávania: objednávka na dodanie tovaru
Verejný obstarávateľ doručí úspešnému uchádzačovi objednávku až po kontrole procesu
verejného obstarávania a po podpise grantovej zmluvy.

14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v Eur s DPH za celý predmet zákazky.
/u plátcu DPH cena s DPH, u neplátcu DPH konečná cena bez DPH/.
a/ Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu vyjadrenú v eurách v návrhu na plnenie kritéria uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH
- výška DPH v EUR
- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
b/ Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.

Uchádzač musí predložiť prílohu č. 2 Návrh na plnenie kritéria a prílohu č. 3 tejto
výzvy Štruktúrovaný rozpočet, prílohu č. 4 Vyhlásenie uchádzača podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

15. Platnosť ponuky uchádzača:
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané je stanovená do
31.12.2018
16. Lehota na predkladanie ponúk: v listinnej podobe
a/ do 16.7.2018 do 12.00 hod.
b/ doručenie poštou, inou prepravou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa:
Obecný úrad Zákamenné, Námestie J. Vojtaššáka 1002/12
029 56 Zákamenné
Ponuku v písomnej listinnej podobe uchádzač predkladá v uzatvorenej neprehľadnej obálke
označenej s názvom zákazky:
„Nákup športovej výbavy“, „Súťaž – NEOTVÁRAŤ!“
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky/uchádzač
/názov, sídlo, adresa/
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17. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať nasledovné:
- Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania,

oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského
registra alebo výpisom z obchodného registra, prípadne iné živnostenské
oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov v obyčajnej kópii doklad nie starší
ako 3 mesiace.
- Návrh na plnenie kritéria - príloha č. 2 podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov.
- Štruktúrovaný rozpočet - príloha č. 3 podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača,
- Vyhlásenie uchádzača - prílohe č. 4 podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača,

18.Termín otvárania ponúk: 16.7.2018 o 12.30 hod.
19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Cenové ponuky je možné predložiť v slovenskom alebo českom jazyku.
20. Ďalšie informácie:
Prípadne nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Jana Laššáková
Pracovný čas VO je v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15,00 hod.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.
Súbežne sme oslovili na predloženie ponuky i ďalšie subjekty. Na základe porovnania
výhodnosti obdržaných ponúk bude vybraná najvýhodnejšia ponuka a uchádzačovi, ktorý
ju predložil bude vystavená objednávka. Ponuky sú pre uchádzačov záväzné, ale
obstarávateľa nezaväzujú na ich prijatie.
21. Informácia o vyhodnotení ponúk:
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu
o vyhodnotení ponuky všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
22. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 29.6.2018
23. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa: 29.6.2018
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 - Štruktúrovaný rozpočet
Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača
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