Výzva na prieskum trhu
________________________________________________________________
Zákazka s nízkou hodnotou na dodávku tovaru - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa :
Obec Krušetnica
Krušetnica č.69
029 54 Krušetnica
IČO: 0031459500314676

1.1.

Štatutárny orgán: Mgr. Terézia Pacoňová, starostka obce
tel: 0911771250, email: oukrusetnica@orava.sk

2.

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Ľuboslava Šafrová, poverená výkonom VO
Tel: 0904 444 280, e-mail: obstaravanie@temako.sk

3.

Názov predmetu zákazky:
Spoločne lesnými cestami i necestami – Dodávka tabúľ a propagačných materiálov na náučný
chodník

3.1.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je výroba a dodávka tovaru v rozsahu:
Leporelá
Propagačná tabuľa
Propagačné predmety
Pamätná tabuľa

3.2.

Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí, prípadne na celý predmet zákazky.
Časť 1: Leporelo
- tlačenie leporela s informáciami o prírodnom dedičstve a mapou územia (informácie
o prírodnom dedičstve a mapu územia dodá objednávateľ)
Technická špecifikácia: formát A3, farba 4+4, spracovanie 4xzlom, papier 130g matná krieda –
množstvo 200 ks
Časť 2: Propagačná tabuľa
bude slúžiť na informovanie o realizovanom projekte a dotácii zo zdrojov EU
- propagačná tabuľa - 1 ks, dizajn dodá obec
rozmer 90x70 cm, farebná, materiál - plast
Časť 3: Propagačné predmety
budú slúžiť na informovanie o realizovanom projekte a dotácii zo zdrojov EU prostredníctvom loga
programu a názvu projektu priamo na USB kľúči a perách
- perá, guličkové, modré, s možnosťou výmeny náplne – 200 ks
- USB kľúč , min. 16 GB kapacita – 200 ks
Časť 4: Pamätná tabuľa
bude slúžiť na informovanie o realizovanom projekte a dotácii zo zdrojov EU
- pamätná tabuľa - 1 ks, dizajn dodá obec, materiál kov, rozmer 100x150 cm (šírka x výška)
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3.3.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 30195000-2 Tabule

4.

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky: nie je potrebná

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Krušetnica
Predpokladaný termín dodania: júl – august/2020
Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2020

6.

Obsah ponuky:
Uchádzač predloží v ponuke:
k Časti 1- Leporelo ( ak predkladá ponuku na Časť 1)
1) Identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,
štatutárny zástupca)
2) cenovú ponuku vypracovanú v zmysle Prílohy č.1
k Časti 2- Propagačná tabuľa ( ak predkladá ponuku na Časť 2)
1) Identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,
štatutárny zástupca)
2) cenovú ponuku vypracovanú v zmysle Prílohy č.2
k Časti 3 - Propagačné materiály ( ak predkladá ponuku na Časť 3)
1) Identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,
štatutárny zástupca)
2) cenovú ponuku vypracovanú v zmysle Prílohy č.3
k Časti 4 - Pamätná tabuľa ( ak predkladá ponuku na Časť 4)
1) Identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,
štatutárny zástupca)
2) cenovú ponuku vypracovanú v zmysle Prílohy č.4

7.

Podmienky financovania zákazky:
Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov EÚ. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky
ani zálohové platby. Splatnosť faktúry je vzhľadom na povahu predmetu plnenia záväzku (realizácia
projektu financovaného z prostriedkov EÚ formou refundácie) 60 dní od jej doručenia
Objednávateľovi.

8.

Typ zmluvného vzťahu: Objednávka

9.

Lehota na predloženie ponúk : do 08.06.2020 do 10:00 hod.

9.1.

Ponuka musí byť doručená písomne. Spôsob doručenia:
a)
poštou, osobne alebo kuriérom na adresu:
Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO
Trojičné námestie 188
027 44 Tvrdošín
b)

alebo e-mailom na adresu: obstaravanie@temako.sk
Ponuku žiadame označiť:
Krušetnica“ - Časť 1 - ak uchádzač predkladá ponuku na Časť 1
Krušetnica“ - Časť 2 - ak uchádzač predkladá ponuku na Časť 2
Krušetnica“ - Časť 3 - ak uchádzač predkladá ponuku na Časť 3
Krušetnica“ - Časť 4 - ak uchádzač predkladá ponuku na Časť 4

9.2.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.
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10.
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

Cena a spôsob určenia ceny v ponuke
Cenu stanoví uchádzač pre každú časť samostatne. Navrhovaná zmluvná cena za jednotlivé časti
bude uvádzaná na dve desatinné miesta. Cena bude spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona
NR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
Ak je uchádzač platiteľom DPH cenu uvedie v zložení:
cena bez DPH
sadzba DPH a výška DPH
celková cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie cenu celkom a na skutočnosť, že nie je platiteľom
DPH v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.
Uchádzač bude ponúkať komplexnú dodávku predmetu zákazky za každú samostatnú časť na
miesto uvedené v bode 5.1., vrátane dopravných nákladov a všetkých ostatných finančných
nákladov uchádzača.

11.

Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena
Cenové ponuky na jednotlivé časti predmetu zákazky sa budú vyhodnocovať samostatne za
každú časť.
Pre účely vyhodnotenia každej časti sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u
neplatiteľov DPH cena celkom)
Víťazom príslušnej časti sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu
celkovú cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných
uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti ponukových cien.

12.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné
obstarávanie v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
c) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej obsah je
v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie ponúk, doručená ponuka
obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola predložená v určenej lehote na
predkladanie ponúk.
d) Variantné riešenia verejný obstarávateľ nepovoľuje. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné
riešenie, takáto ponuka nebude zaradená do vyhodnotenia a bude sa považovať, akoby
nebola predložená.
e) Ekvivalentné riešenie:
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ
výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže nahradiť takýto výrobok
ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že
ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové,
prevádzkové afunkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na
ktoré je tovar alebo zariadenie určené.
f) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v
štátnom - slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky,
návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
g) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo
ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
Splnenie podmienok účasti si vie verejný obstarávateľ overiť z verejne dostupných zdrojov.
h) Zmluvný vzťah nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
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i)

V prípade, že ak ani jedna z predložených ponúk na príslušnú časť nepresiahne sumu
30000,-eur bez DPH, nahrádza tento prieskum trhu Výzvu na predkladanie ponúk a verejný
obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý ponúkne za predmet zákazky pre
príslušnú časť najnižšiu cenu.

Prílohy:
Č.1 – Cenová ponuka - Časť 1
Č.2 – Cenová ponuka - Časť 2
Č.3 – Cenová ponuka - Časť 3
Č.4 – Cenová ponuka - Časť 4

Dňa 27.05.2020
Vypracovala:
Ing. Ľuboslava Šafrová
poverená výkonom VO

Mgr. Terézia Pacoňová
starostka obce
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