OBEC BYSTRANY, OBECNÝ ÚRAD BYSTRANY 121
053 62 BYSTRANY
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY
na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
v zmysle Smernice č. 3/2016 o verejnom obstarávaní upravujúcej postup verejného obstarávateľa Obec
Bystrany pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na
poskytnutie služieb

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Bystrany
Sídlo: Bystrany 121,053 62
IČO: 00328995
Telefón: 053/4495 338
Kontaktná osoba: Ing. Eva Baranová
e-mail: bystrany121@gmail.com

2.

Názov predmetu zákazky, podrobný opis a rozsah predmetu zákazky
Predmet zákazky: dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb *

„Zasadacia miestnosť, č. 52 - Obklad stien“.
3.

Predpokladaná hodnota zákazky
6150,00 Eur bez DPH

4.

Termín na predloženie ponúk
do 10.11.2016 do 15:00 hod.

5.

Adresa doručenia ponúk
Ponuky v lehote uvedenej v bode 4 je možné predložiť verejnému obstarávateľovi nasledovne:
- Elektronicky mailom na adresu: bystrany121@gmail.com
- poštovou prepravou, resp. kuriérom na adresu verejného obstarávateľa
- osobne na adresu verejného obstarávateľa
Ponuka doručená osobne, alebo poštovou prepravou, resp. kuriérom na adresu verejného
obstarávateľa musí byť predložená v zalepenej obálke označenej heslom „Obklad stien“.
Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie ponuky) sú
v pracovné dni Pon – Pi v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.

6.

Určenie podmienky účasti

 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači splnenie podmienky účasti
týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
o verejnom obstarávaní preukázali predložením dokladu o oprávnení na
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb týkajúceho
sa predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj neoverenú kópiu predmetného dokladu.

7.

Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky
 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
 Celková cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom 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 NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu v Eur. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač výpočet celkovej ceny predložil na
formulári, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy na predkladanie.

8.

Typ zmluvy
- objednávka

9.

Podmienky financovania predmetu zákazky
 Na plnenie predmetu zmluvy verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu.

 Platba sa uskutoční po dodaní a prevzatí predmetu zákazky. Splatnosť faktúry
je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
10.

Miesto dodania predmetu zákazky
Obecný úrad Bystrany, Bystrany 121, 053 62

11.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
 cena vrátane DPH v Eur

12.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

 Objekt je potrebné osobne obhliadnuť a zamerať jestvujúci stav
 Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači,
ktorí splnia podmienky účasti uvedené v bode 6. a 7. tejto výzvy a dodržia všetky
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedené
v tejto výzve,

 proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,

 verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi
všetkým uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že
jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní,

 ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, resp. úspešný uchádzač od
uzavretej zmluvy odstúpi, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy
uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy ani
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, verejný obstarávateľ môže vyzvať
na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí,

 verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk



v prípade že, predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa,
verejný obstarávateľ týmto upovedomuje záujemcov/uchádzačov, že v tomto zadávaní
zákazky uplatňuje inštitút prechodného ustanovenia § 187 ods. 8 zákona o verejnom

obstarávaní z čoho vyplýva, že komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom
obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa
(vrátane osobného doručenia), elektronicky: bystrany121@gmail.com,alebo ich
kombináciou.

V Bystranoch, dňa 07.11.2016

František Žiga
starosta obce

