Výzva na predkladanie ponuky

Obec Husák
Obecný úrad Husák 25 , 072 51

Tel.: 056/ 659 3275 ,email: obechusak@lekosonline.sk

Vec: Výzva na predkladanie ponuky .
Obec Husák, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm.b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o
predloženie ponuky podľa § 117 ZVO na zákazku s názvom: „Komunálna technika a príslušenstvo
na čistenie a údržbu verejných priestranstiev v obci Husák “ v zmysle nižšie špecifikovanej výzvy.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY
_________________________________________________________________________________
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov:
Adresa:
Zastúpený:

Obec Husák
Obecný úrad Husák , Husák 25, 072 51
Ing. Michal Copák, starosta obce

IČO:
DIČ:
Tel.:
E mail:

00 325 201
2020740755
056/659 3275
obechusak@lekosonline.sk

Druh verejného
obstarávateľa:
Hlavný predmet činnosti:
Kontaktná osoba pre otázky k
verejnému obstarávaniu:

•

Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
miestna samospráva
Všeobecné verejné služby, miestna samospráva
Ing. Michal Dinič
e-mail: m.dinic@azet.sk
tel. č.: 0915 868 648

2.OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov zákazky: „Komunálna technika a príslušenstvo na čistenie a údržbu verejných priestranstiev
v obci Husák.“

Druh zákazky: Tovary
Hlavné miesto dodania tovaru: Obecný úrad Husák.
NUTS kód: SK 042
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka tovaru záhradnej techniky a príslušenstva na údržbu a čistenie zelene a
miestnych komunikácií pre obec Husák v rozsahu výkazu výmer a poskytnutej špecifikácie.
V prípade, že sa jednotlivé položky v opise predmetu zákazky (výkaz výmer) odvolávajú na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo
výroby, môže uchádzač vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentný tovar s rovnakými alebo lepšími
vlastnosťami a parametrami uvedenými v zadaní – vo výkaze výmer. Ak uchádzačom ponúkané
výrobky, stavebné práce nespĺňajú technické požiadavky uvedené v tejto výzve alebo jej prílohách a
sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym
technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo
technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu, uchádzač musí
vo svojej ponuke preukázať, že výrobky spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú na spokojnosť
verejného obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.
Predpokladaná hodnota zákazky: 83 416,66 Eur bez DPH
3. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Obecný úrad Husák
4. LEHOTA VÝSTAVBY DIELA ALEBO TRVANIE ZMLUVY
• Lehota dodávky : do 3 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom.
5. ROZDELENIE ZÁKAZKY NA ČASTI
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky
6. TYP ZMLUVY
-

výsledkom súťaže bude Kúpna zmluva

7. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY (PLATOBNÉ PODMIENKY)
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Pôdohospodárskej platobnej agentúry z programu
Rozvoj vidieka SR 2014-2020
pre opatrenie:

7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

podopatrenie:
7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Aktivita 6 - investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch
(montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti

t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu
ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia)

Platba za dodaný tovar bude realizovaná po odovzdaní tovaru verejnému obstarávateľovi na základe
vystavenej faktúry a skutočne dodaného tovaru, potvrdeného objednávateľom. Verejný obstarávateľ
neposkytuje zálohové platby ani preddavky na zhotovenie diela.
8. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Pre účasť v zadávaní zákazky hospodársky subjekt/uchádzač v ponuke predloží aktuálny doklad pre
splnenie podmienky osobného postavenia - podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní – oprávnenie na uskutočnenie stavebných prác, ktoré zodpovedá predmetu zákazky.
Hospodársky subjekt/uchádzač môže stanovenú podmienku účasti preukázať aj zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov (ust. § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).
Subjekt/uchádzač predmetný predloží predmetný doklad ako fotokópiu.
•

hodnotenie splnenia ostatných požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponúk
definovaných zadávateľom zákazky, minimálne technické parametre.

POSTUP A SPÔSOB HODNOTENIA minimálnych technických parametrov.
Verejný objednávateľ pri hodnotení splnenia požiadaviek na predmet zákazky v každej časti preverí,
- či uchádzačom navrhované základné požadovane technické parametre , resp. technický opis predmetu
zákazky, ktoré uchádzač uviedol v ponuke, sú v súlade s technickými požiadavkami, ktoré verejný
obstarávateľ uviedol vo výzve ,
- verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie technických požiadaviek v každej časti predmetu zákazky
- /tovaru/ vylučovacím spôsobom, a to SPLNIL (A) / NESPLNIL (N).
-tí uchádzači, ktorí budú pri posudzovaní splnenia technických požiadaviek v príslušnej časti predmetu
zákazky hodnotení aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa
-ponukami tých uchádzačov, ktorí nesplnili technické požiadavky predmetu zákazky požadované verejným
obstarávateľom, sa verejný obstarávateľ pri hodnotení ponúk nebude ďalej zaoberať a ponuky týchto
uchádzačov budú z hodnotenia ponúk vylúčené.

9. OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:
- Identifikačné údaje uchádzača – názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO, IČ DPH,
DIČ, štatutárny orgán, kontaktná osoba – telefón, email.
- Kópia aktuálneho dokladu pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
o verejnom obstarávaní ,
- Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer (príloha č. 1 k výzve), podpísaný
uchádzačom.

10. MENA CENY V PONUKE A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude
konečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán ako cena maximálna (ďalej len „ zmluvná
cena“).
Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu
podľa bodu 2 tejto výzvy.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
Sadzba DPH a výška DPH
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní v ponuke.
Spôsob určenia ceny predmetu zákazky
-

Ponuková cena, musí byť zostavená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách,
vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva a je stanovená ako cena konečná.

11. OZNAČENIE PONUKY UCHÁDZAČA
V prípade doručenia ponuky prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne musí byť
ponuka vložená do neprehľadne obálky s uvedením nasledovných údajov ako označením:
- názov a adresa verejného obstarávateľa,
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača,
-

heslo súťaže: „Technika .“

-

výrazné označenie: „Ponuka – neotvárať!“

12. JAZYK PONUKY
Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku
(slovenskom). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka (to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom
jazyku).

13. LEHOTA, MIESTO A S PÔSOB PREDKLADANIA PONUKY
a) Lehota na predloženie ponuky: 10.11.2017 , do 11,30 hod
b) Ponuku doručiť na adresu:
Obecný úrad Husák , Husák 25, 072 51
Spôsob doručenia ponuky:
- prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne do sídla verejného
obstarávateľa.
Ponuka doručená po stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebude prijatá a neotvorená bude
vrátená uchádzačovi .
14.Otváranie ponúk
Otváranie ponúk sa uskutoční 10.11.2017 o 11,35 hod na adrese :
Obecný úrad Husák , Husák 25, 072 51
Otváranie ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk je verejné, t.j.
za možnej účasti uchádzačov.
15. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena v EUR s DPH za zhotovenie predmetu
zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako „cenová
ponuka“.
Ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na I. mieste,
ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej ponuky.
16. VYHODNOTENIE PONÚK A OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky, ktoré
spĺňajú podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve na predkladanie
ponúk.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk elektronicky.
Predpokladaný termín oznámenia výsledku je do pracovných 3 dní od otvárania ponúk .
Dôvody na zrušenie súťaže:
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, stanoveným
verejným obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk ,
 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

17. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú nárok na
úhradu. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť návrh kúpnej zmluvy . / vyplniť predlžený vzor/
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, pričom uzavretá zmluva nesmie byť
v rozpore s podmienkami uvedeným v tejto výzve na predkladanie ponúk a cena v zmluve nesmie byť
v rozpore s cenou, uvedenou v úspešnej ponuke.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie
daného predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, za dodržania základných princípov
verejného obstarávania – princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu
transparentnosti a princípu proporcionality, princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti.
Predložené cenové ponuky uchádzačov, ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije na iný ako vyššie
uvedený účel a bez súhlasu uchádzačov.

S úctou

..................................................
Ing. Michal Copák, starosta obce

Husák 30.10.2017

Prílohy:
Výkaz výmer - zadanie, cenová ponuka - vzor, návrh ZoD.

