Obec Fačkov, Fačkov 69, pošta 013 15 Rajecká Lesná
Telefón: 041 5491128
www.obecfackov.sk

e-mail: starosta@obecfackov.sk

_____________________________________________________________________________

Dňa: 14.10.2014

Vybavuje: Ing. Miroslav Mikula

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §9, ods. 9 zákona 25/2006 Z.z
o verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ týmto vykonáva prieskum trhu podľa zákona 25/2006 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre :
„Dovybavenie učebne“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie
Obec Fačkov
IČO:
00321265
Sídlo organizácie :
013 15 Fačkov 69
Internetová adresa:
www.obecfackov.sk
Email:
starosta@obecfackov.sk
(adresa na elektronické predloženie ponuky)
Kontaktné miesto:
013 15 Fačkov 69
Kontaktné osoby:
Mgr. Michal Gondžár
Telefón :
0917 752 012
e-mail:
gondzar@verejnyobstaravatel.sk
2. Druh zákazky.
Prieskum trhu podľa § 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).
3. Názov zákazky: Dovybavenie učebne
4. Obdobie trvania zmluvy: 01.11.2014 – 30.11.2014
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 3200,-EUR bez DPH
6. Obsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka tovaru v nasledovnom rozsahu:
Názov
Špecifikácia
Počet
Školský set – jednomiestny
( veľkosť 3)

Školský set pozostáva:
( 1x lavica 1.miestna, 1x stolička)
Parametre:
Lavica:
- profil rúry Ø 32 mm,
- prac. doska o rozmere 700x500 mm
- blat LDT buk, ABS 2 mm
- predná krycia doska
- háčiky na tašku
- nohy ukončené záslepkami
- odkladacie koše
Stolička:
- profil rúry Ø 25 mm
- sedák a operadlo lakovaná preglejka
- nohy ukončené záslepkami
Farba kovových konštrukcií: zelená

15 ks

Školský set – jednomiestny
( veľkosť 4)

Školský set pozostáva:
( 1x lavica 1.miestna, 1x stolička)

Školský set – dvojmiestny
veľkosť 3)

Parametre:
Lavica:
- profil rúry Ø 32 mm,
- prac. doska o rozmere 700x500 mm
- blat LDT buk, ABS 2 mm
- predná krycia doska
- háčiky na tašku
- nohy ukončené záslepkami
Stolička:
- profil rúry Ø 25 mm
- sedák a operadlo lakovaná preglejka
- nohy ukončené záslepkami
Farba kovových konštrukcií: zelená
Školský set pozostáva:
( 1x lavica 2.miestna, 2x stolička, 2x odkladacie koše)

Školský set – dvojmiestny
veľkosť 4)

(

(

Parametre:
Lavica:
- profil rúry 25x25 mm,
- prac. doska o rozmere 1300x500 mm
- blat LDT buk, ABS 2 mm
- háčiky na tašku
- nohy ukončené záslepkami
- odkladacie koše
Stolička:
- profil rúry 20x20 mm
- sedák a operadlo lakovaná preglejka
- kovová konštrukcia vo farbe RAL
- nohy ukončené záslepkami
Farba kovových konštrukcií: zelená
Školský set pozostáva:
( 1x lavica 2.miestna, 2x stolička, 2x odkladacie koše)

15 ks

5ks

5ks

Parametre:
Lavica:
- profil rúry 25x25 mm,
- prac. doska o rozmere 1300x500 mm
- blat LDT buk, ABS 2 mm
- háčiky na tašku
- nohy ukončené záslepkami
Stolička:
- profil rúry 20x20 mm
- sedák a operadlo lakovaná preglejka
- kovová konštrukcia vo farbe RAL
- nohy ukončené záslepkami
Farba kovových konštrukcií: zelená

 Parametre sú stanovené ako minimálne, verejný obstarávateľ príjme aj ponuku,
ktorá bude obsahovať tovar s vyššími parametrami.
 Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že všetko zariadenie bude využívané
v rámci činnosti základnej školy a preto aj musí spĺňať technické normy, parametre
a ostatné podmienky na takéto využívanie.
7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú:
1.
Splatnosť faktúr 14 dní
2.
Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.

Dohodnutú kúpnu cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhradzovať
predávajúcemu až po prevzatí tovaru na základe potvrdených dodacích listov a
predložených faktúr
8. Podmienky účasti uchádzačov:
1.
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle Prílohy č. 1
tejto výzvy podľa časti 6 tejto výzvy. Uchádzač nesmie meniť, dopĺňať ani inak
zasahovať do textu, ktorý je zadaný verejným obstarávateľom. Uchádzač vypĺňa iba
tie bunky, ktoré sú na to vyslovene určené.
2.
Úspešný uchádzač predloží pred podpisom zmluvy kópiu dokladu o oprávnení
dodávať predmet zákazky ( výpis z obchodného, živnostenského alebo iného
registra).
3.

9. Miesto dodania: Obec Fačkov
10. Cena:
1.
2.

Uchádzač predloží cenovú ponuku v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy na celý predmet
zákazky .
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru.

11. Variantné riešenia: umožňuje sa predložiť ponuku iba na časť predmetu zákazky podľa
číselného členenia v časti 6 tejto výzvy.
12. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 20.10.2014 do 13.00 hod.
13. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla
verejného obstarávateľa alebo elektronicky na emailovú adresu obce uvedenú
v záhlaví tejto výzvy.
2. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku poštou alebo osobne , vloží ponuku do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy
 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
 označenie „verejná súťaž - neotvárať“,označenie heslom verejnej súťaže:
„Dovybavenie učebne“
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
1.
Kritérium: najnižšia konečná cena
2.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za dodanie
predpokladaného množstva tovaru spolu najnižšiu cenu vrátane DPH. Uchádzač,
ktorý nie je platcom DPH v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.
15.Ostatné dojednania
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet plnenia zákazky, pokiaľ
nebudú dodržané podmienky v časti 6 tejto výzvy.
16. Vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 20.10.2014 o 13.30 hod
Ing. Miroslav Mikula
starosta obce

