OBEC

MARTOVCE

O B E C N Ý Ú R A D M A R T O V C E, 947 01 M A R T O V C E č. 14

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Martovce, ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás
žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:

Obec Martovce

Sídlo:

Obec Martovce č.14, 947 01 Hurbanovo 1

Zastúpený:

Ing. István Keszeg, starosta

IČO:

00306568

Telefón:

+421 35 76 84 110

E-mail:

obecmartovce.skhu@gmail.com

Kontaktná osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Organizácia:

B&V Pro s.r.o.

Poštová adresa:

Družstevná 2, 831 04 Bratislava

IČO:

47 114 207

IČ DPH:

SK2023769022

Kontaktná osoba:

Ing. Beatrix Bárány

Mobil:

+421 905 580 452

E-mail:

info@bvpro.sk , director@bvpro.sk

Web:

www.bvpro.sk

2.

Druh zákazky

Zákazka na dodanie tovaru.
3.

Názov zákazky:

Jurta kazašského typu s príslušenstvom.
4.

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je nákup 7 ks jurty kazašského typu s originálnym zariadením (postele, skrine) Verejný obstarávateľ
požaduje nasledovné aktivity:
•

Dodávka - 7 kusov jurty kazašského typu s originálnym zariadením podľa nižšie uvedených parametrov,

•

montáž,

•

dokumentácia v slovenskom jazyku,
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PARAMETRE DODÁVKY/PREDMETU ZÁKAZKY:
Základné vlastnosti dodaného tovaru – jurta kazašského typu:
• Jurta typu kazašská
• kruhová stavba
• vyrobená z prírodných materiálov
• možnosť zloženia a rozloženia
Zloženie jurty kazašského typu:
• Korpus – steny, strop, stropný kruh, zo smreka alebo ekvivalent
• Dvere a zárubňa z masívneho dreva s rezbami tradičnými národnými ornamentmi (podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa)
• Vnútorná plachta
• Izolácia – filc z prírodnej ovčej vlny alebo ekvivalent, ošetrenej, bez zápachu, hrúbky 12-14 mm
• Vonkajšia plachta - s tradičnými národnými ornamentmi (podľa požiadaviek verejného obstarávateľa), nepremokavá.
• Parozábrana
• Upínacie laná a šnúry
• Kotviace kolíky
• Rozmery jurty: priemer minimálne 6 m, výška steny minimálne 1,5 m, stredová výška jurty minimálne 2,80 m
• Drevená podlaha z dosiek
Vybavenie 1 ks jurty kazašského typu - zariadenie:
• Posteľ
• Skrine - truhlice
• ozdobné prvky
UPOZORNENIE:
V prípade, že sa jednotlivé položky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent,
typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentný tovar/materiál s
rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a parametrami.
5.

Predpokladaná hodnota zákazky: 35 456,17 EUR bez DPH

6.

Kód CPV:
Hlavný predmet:
Hlavný slovník:

39522530-1 Stany

Doplnkový slovník: GC13-5 Typ: kazašský
DA42-7 Vrátane inštalácie
Doplňujúci predmet:
Hlavný slovník:

39150000-8 Rôzny nábytok a vybavenie

Doplnkový slovník: DA42-7 Vrátane inštalácie
7.

Miesto dodania predmetu zákazky
Kraj:

Nitrianský

Okres:

Hurbanovo

Obec:

Martovce

8.

Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
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Lehota na dodanie tovaru je do 30.06.2019.
9.

Operačný program:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko,
štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Financovanie bude prebiehať v súlade s podmienkami
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a ustanoveniami určenými v „Subsidy contract for
the EU contribution“ (http://www.skhu.eu/downloads) v rámci

projektu „Zachovanie tradícií v Martovciach“,

Identifikačné číslo projektu v ITMS: SKHU/1601/1.1/226.
11. Typ zmluvy:
Verejný obstarávateľ na základe určenia PHZ stanovuje spôsob zmluvného vzťahu - objednávka..
12. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Neaplikuje sa. Všetky podmienky súťaže sú uvedené v tejto výzve.
13. Lehota viazanosti ponúk:

14.

do 30.4.2019

Lehota, miesto a spôsob na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu:

Dátum a čas: 25.02.2019 do 9:00 h
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť mailom:
Organizácia:

B&V Pro s.r.o.

Poštová adresa:

Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Kontaktná osoba:

Ing. Beatrix Bárány

Tel:

+421 905 580 452

E-mail:

info@bvpro.sk , director@bvpro.sk

Uchádzač predkladá ponuku mailom na vyššie uvedené mailové adresy.
15.

Lehota a miesto otvárania ponúk:

Dátum a čas: 25.02.2019 o 9:30 h
Adresa otvárania ponúk: B&V Pro s.r.o., Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač
môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba),
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom
totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

3

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
JURTA KAZAŠSKÉHO TYPU S PRÍSLUŠENSTVOM

OBEC

MARTOVCE

O B E C N Ý Ú R A D M A R T O V C E, 947 01 M A R T O V C E č. 14
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
16.1

Verejný obstarávateľ stanovuje nasledovné kritéria na vyhodnotenie ponúk uchádzačov: Cena v EUR s DPH
alebo Cena celková v prípade uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH

16.2

Definícia kritérií: CENA S DPH resp. CENA CELKOM
- je celková cena za dodanie predmetu zákazky, vyjadrená v eurách s DPH resp. celkom v eurách (v prípade
uchádzača, ktorý je neplatca DPH).
- Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača bude vyjadrená
v mene EUR s presnosťou na dve desatinné miesta.
- Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.15/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č.15/1996 Z. z. o cenách.
- Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie v zložení:
A) navrhovaná ponuková cena bez DPH,
B) suma DPH,
C) navrhovaná ponuková cena vrátane DPH.
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
- Pod cenou sa rozumie suma, ktorej hodnota je vyššia ako 0,00 EUR. Uchádzači uvedú svoje ceny zaokrúhlené
na maximálne 2 desatinné miesta.
- Navrhovaná celková cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky.

16.3

Váha kritérií:
• cena

16.4

max. počet bodov:
100 bodov

Pravidlá uplatnenia kritérií:

• Cena za celý predmet zákazky: Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou
za dodanie predmetu zákazky. Pri ostatných ponukách sa bodové hodnotenie tohto kritéria vyjadrí ako podiel najnižšej
navrhovanej ceny za predmet zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za predmet zákazky príslušnej
vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre toto hodnotené kritérium. Hodnotenie ponúk
uchádzačov je dané určením/pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých
ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky. V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jediná ponuka,
body sa neprideľujú a skúma sa prijateľnosť ponuky pre obstarávateľa. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač,
ktorého ponuka dosiahne najvyššiu číselnú hodnotu bodového ohodnotenia. Ostatní uchádzači budú neúspešní.
• Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané určením/pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov
uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.
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• V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jediná ponuka, body sa neprideľujú a skúma sa prijateľnosť ponuky pre
verejnho obstarávateľa.
• Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššiu číselnú hodnotu bodového ohodnotenia.
Ostatní uchádzači budú neúspešní.

20.

Podmienky účasti a podmienky na predmet zákazky:

20.1

Osobné postavenie: Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, t.j. oprávnenosť
dodať tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky. Uvedenú skútočnosť bude verejný obstarávateľ kontrolovať počas
hodnotenia punúk prostredníctvom verejne dostupných databáz.

21.

Cenová ponuka musí zároveň obsahovať nasledovné:

- obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval,
- dátum vypracovania cenovej ponuky,
- opis ponúkaného tovaru resp. doklady preukazujúce, že tovar spĺňa všetky požadované parametre, a
- FOTOgrafický návrh – vizualizácia, napr. z katalógov a pod..
- Návrh ceny v EUR s DPH zvlášť na jednotlivé položky v zmysle bodu 16.2 tejto výzvy.

22. Náklady na prípravu ponuky: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
23. Požadované zábezpeky a záruky : Zábezpeka ponuky sa nepožaduje.
24. Elektronická aukcia: Pravidlá k elektronickej aukcii sa v tomto verejnom obstarávaní neuplatňujú.
25. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
25.1

Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu
cenu za uskutočnenie diela

25.2

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
o ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;
o sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
o ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
o nebude predložená ani jedna ponuka.

25.3

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú v rozpore
s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo predložené ponuky nebudú pre verejného obstarávateľa
výhodné.

25.4

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerokovať a neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne
zmenia podmienky, za ktorých sa zákazka verejného obstarávania vypísala.
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25.5

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

25.6

Ďalej verejný obstarávateľ upozorňuje, že uskutočnením tohto verejného obstarávania nevyplýva pre neho záväzok
uzavrieť zmluvu s úspešným alebo s niektorým z uchádzačov.

Za verejného obstarávateľa schválil dňa 12.2.2019:

_______________________________________
Ing. István Keszeg, starosta

6

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
JURTA KAZAŠSKÉHO TYPU S PRÍSLUŠENSTVOM

