V Ý Z V A
ku predloženiu ponuky
podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov neskorších zmien a doplnkov na poskytnutie služby s názvom
„Bystrany – deratizácia a dezinsekcia v margalizovaných rómskych komunitách “

1. Verejný obstarávateľ:
Názov: Obec Bystrany
Sídlo: Bystrany 121, 053 62
IČO: 00328995
DIČ:
Telefón: 053 4495 338
Fax:
Stránkové hodiny: Pondelok – Piatok
Kontaktná osoba: František Žiga, starosta obce
e-mail: bystrany121@gmail.com
V súlade s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“)
Vás
vyzýva
na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky na poskytnutie služby s názvom
„Deratizácia a dezinsekcia v obci Bystrany“ pre potreby verejného obstarávateľa.
2. Opis predmetu zákazky:
Predmet zákazky predstavuje vykonanie práce na celoplošnej deratizácii a dezinsekcii na verejných
a neverejných plochách a zariadeniach Obce Bystrany – v obci s počtom obyvateľov 3100
s dodaním príslušných prípravkov, dokumentácie, následný servis v súlade s príslušnou legislatívou
a predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky.

3. CPV (spoločný slovník obstarávania):
90923000-3 Deratizačné služby
4. Komplexnosť predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky v minimálnom vybavení podľa bodu 2
Opis predmetu zákazky.
5. Možnosť predloženia variantných riešení:
Predloženie variantných riešení sa neumožňuje.
6. Zdroj finančných prostriedkov, platobné a obchodné podmienky.
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Bystrany. Úhrada faktúry sa bude
uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom v eurách (€) lehote splatnosti do 14 dní odo
dňa doručenia faktúry do podateľne verejného obstarávateľa, bez poskytnutia preddavkov.
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7. Predpokladaná cena:
6130,00 EUR s DPH.
8. Predkladanie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
 adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve,
 adresu uchádzača,
 označenie názvom súťaže „Cenová ponuka“
Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie) sú pracovné dni
od 7,00 hod. do 15,00 hod.
Uchádzač ponuku vyhotoví a predloží v jazyku slovenskom, resp. podľa § 19 ods.3 zákona
č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zmluvnú cenu zhotovenia projektovej dokumentácie predloží na samostatnom liste
nasledovne:
 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.
9. Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku je potrebné doručiť do 25.02.2016 do 13,00 hod. na adresu verejného obstarávateľa.
10. Predložená ponuka musí obsahovať – podmienky účasti:
Nepožaduje sa.
11. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Vyhodnotenie ponúk – kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- najnižšia celková konečná cena.
Otváranie a následne vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa: 25.02.2016 od 13:30 hod. Po
vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok
vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
Lehota viazanosti ponúk je do 31.03.2016.
15.Ďalšie informácie obstarávateľa:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti,
alebo iné podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk.
Obstarávateľ požaduje záruku na dodaný predmet zákazky v lehote minimálne 24 mesiacov od
dňa jeho dodania a pozáručný servis v lehote do 60 mesiacov od dňa jeho dodania.
Obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky:
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,
- ak celková suma ponuky prekročí finančný limit stanovený pre zvolený postup zadávania
zákazky, čo predstavuje sumu 20 000 EUR bez DPH.
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Ak úspešný uchádzač neuzavrie kúpnu zmluvu s verejným obstarávateľom z vlastného
rozhodnutia, verejný obstarávateľ má právo uzavrieť príslušnú zmluvu s uchádzačom, ktorý v
súťaži skončil ako druhý v poradí.
V Bystranoch, 11.02.2016.
Vyhotovil:
František Ziga
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