Výzva na predkladanie cenových ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou, podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia obstarávateľa
Názov :
Obec Pravenec
IČO :
318434
Sídlo :
Pravenec 208
972 16 Pravenec
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania :
Ing. Róbert Mikulášik
Telefón:
046 / 5441122
E- mail:
info@obecpravenec.sk
Kontaktná osoba pre veci technické:
Ida Drábiková
Telefón:
0910695043
2. Predmet zákazky a typ zmluvy
2.1 Názov zákazky: „Nákup pracovných stolov“
2.2 Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
2.3 Miesto dodania: Materská škola Pravenec, Pravenec 233, 972 16 Pravenec
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.
3. Opis predmetu zákazky
3.1 Predmetom zákazky je nákup pracovných stolov do jedálne materskej školy v súlade
s popisom v bode 3.2 a dodanie tohto tovaru na miesto dodania podľa bodu 2.3.
3.2 Popis:
P.č. Názov tovaru
1.
Pracovný stôl
s dvoma zásuvkami
(Príloha č. 1)

2.

Pracovný stôl
s troma zásuvkami
(Príloha č. 2)

Popis
- s lemom 4 cm
- základná výška 850 mm
- nastaviteľná výška nožičiek (+ 45 mm)
- vystužená pracovná plocha
- s jednou policou
- hĺbka 80 cm
- šírka130 cm
- počet zásuviek 2 (horizontálne umiestnenie zásuviek)
- materiál nerez
- verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalent tovaru v porovnaní
s vyobrazením podľa prílohy č. 1 pri dodržaní rozmerov, počtu
zásuviek a materiálu, z ktorého je tovar vyrobený
- s lemom 4 cm
- základná výška 850 mm
- nastaviteľná výška nožičiek (+ 45 mm)
- vystužená pracovná plocha
- s jednou policou
- hĺbka 80 cm
- šírka190 cm
- počet zásuviek 3 (horizontálne umiestnenie zásuviek)
- materiál nerez
- verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalent tovaru v porovnaní
s vyobrazením podľa prílohy č. 2 pri dodržaní rozmerov, počtu
zásuviek a materiálu, z ktorého je tovar vyrobený

3.3 Stanovenie ceny:
Cenu požaduje verejný obstarávateľ stanoviť tak, aby zahŕňala cenu tovaru a všetky
náklady na jeho dodanie a vyloženie na určené miesto dodania.
Tabuľka na ocenenie predmetu obstarávania:

P.Č. Názov tovaru

m.j.

Počet
m.j.

1.

Pracovný stôl s dvoma zásuvkami

ks

1

2.

Pracovný stôl s troma zásuvkami

ks

2

3.

Doprava

km

Cena bez
DPH za m.j.

Cena bez
DPH spolu

Spolu
DPH 20 %
Cena s DPH

3.4 Dodanie predmetu obstarávania: do 30.9.2014
3.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 1666 € bez DPH.
4. Možnosť predloženia ponuky
4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania
5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
5.2 Zálohy nebudú poskytované.
5.3 Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na mieste dodania. Súčasťou
faktúry bude dodací list s potvrdením dodania a prevzatia tovaru zodpovedným
pracovníkom verejného obstarávateľa.
Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
6. Podmienky účasti uchádzačov
6.1 Jednoduchý technický popis a fotodokumentácia oceneného produktu, ktoré
budú súčasťou predloženej cenovej ponuky.
7. Lehota na predloženie ponúk
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 10.9.2014 do 15:00 hod.
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: poštou na adresu obstarávateľa uvedenú
v bode 1 alebo elektronicky na adresu info@obecpravenec.sk .
8. Kritériá na hodnotenie ponúk
8.1 Najnižšia jednotková cena v € s DPH.
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný
obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.

9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Za opis predmetu obstarávania: Ing. Róbert Mikulášik
Dátum: 28.8.2014

Ing. Róbert Mikulášik
starosta obce

