Výzva na predloženie ponuky
Druh zákazky
Stavebné práce
Tovary
Služby
1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
V mene ktorej konajú:
Konanie vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IBAN:
BIC:
Telefón:
Fax:

Obec Dubník
Dubník 244, 941 35 Dubník
Ing. Jozef Ostrodický – starosta obce
Ing. Peter Krencsan – zástupca starostu
00308889
2021060690
SK36 5200 0000 0000 1013 2998
OTPVSKX
0917 612 168
035/6495404

2. Názov zákazky podľa obstarávateľa:
„Tovary – Komunálny mulčovač“.

3. Opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka 1 ks komunálny mulčovač.
Ďalší rozsah a obsah predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch v časti B.1.

4. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Obec Dubník, Dubník 244, 941 35 Dubník, do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie.
5.1Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 8 159, - EUR bez DPH
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude neprijateľne vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný
obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju a zrušiť
tento postup výberu dodávateľa služby.
6. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa.
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

Predmet zákazky 1 ks komunálny mulčovač bude financovaný z vlastných prostriedkov
obstarávateľa, s úspešným uchádzačom uzatvorí verejný obstarávateľ na predmet zákazky kúpnu
zmluvu podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov –
návrh zmluvy je súčasťou výzvy. Uchádzač nie je oprávnený meniť ani dopĺňať obchodné podmienky,
stanovené verejným obstarávateľom, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
8. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie
- uchádzač preukáže oprávnenosť dodať predmet zákazky predložením dokladu o oprávnení
dodávať predmet zákazky a robiť záručný a pozáručný servis (stačí fotokópia dokumentu).

Všetky vyššie uvedené doklady sa predkladajú nie staršie ako tri mesiace odo dňa ich
vystavenia ku dňu predloženia ponuky.

9. Poskytovanie súťažných podkladov:

Súťažné podklady sa poskytujú bezplatne.

10. Lehota na predkladanie ponúk:

Uchádzači predložia svoje ponuky najneskôr (5 pracovných dní) do15.8. 2016, do 14,00 hod. na
adresu: Obec Dubník, Dubník 244, 941 35 Dubník.
Uchádzači predložia svoje ponuky v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla
uchádzača a s heslom súťaže a označením „Tovary – Komunálny mulčovač“ –
„Súťaž – neotvárať“.
Ponuky sa predkladajú v štátnom jazyku. Akceptuje sa tiež český jazyk.

11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v € bez DPH.

12. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2016.

13. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: nie.
14. Ďalšie informácie obstarávateľa:

Každý uchádzač môže v súťaži predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom
postupe zadávania zákazky subdodávateľom iného uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku. Obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny
dodávateľov.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo:
- zmeniť súťažné podmienky, rozhodnúť o splnení podmienok účasti uchádzačov v súťaži,
predĺžiť lehotu viazanosti ponúk, zrušiť súťaž, rozhodnúť o ďalšom postupe pre zabezpečenie
predmetu zákazky, odmietnuť ponuku uchádzača z dôvodu akéhokoľvek porušenia podmienok účasti
v súťaži podľa súťažných podkladov a výzvy k súťaži, resp. ich úplného nenaplnenia, v prípade ak
v lehote viazanosti nedôjde k podpísaniu zmluvy zo strany úspešného uchádzača uzavrieť zmluvu
s uchádzačom, ktorého ponuka sa umiestnila ako nasledujúca v poradí podľa poradia úspešnosti
ponúk, neprijať ponuku, ktorej cena presiahne finančný limit stanovený pre obstarávateľa.

15. Osoba zodpovedná za obstarávanie:

Meno technického pracovníka útvaru VO: Ing. Peter Krencsan
e-mail: pkrencsan@hotmail.com
č. tel.: 0915 789 692
Podpis pracovníka útvaru VO:

Podpis osoby zodpovednej za obstarávanie:

Dátum: V Dubníku 8.8.2016

Ing. Jozef Ostrodický
starosta

