VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákona o VO
(§ 115m ods. 12 a 13 zákona o VO)
Zákazka na dodanie tovaru - § 3 ods. 2 zákona
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
názov:
sídlo :
Zastúpený:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón, e-mail:

Obec Čebovce
Szedera Fabiána 320, 991 25 Čebovce
Ladislav Martin, starosta
00319244
Ladislav Martin
47/4882211, 0911 235363, obec@cebovce.sk , starosta@cebovce.sk

2. Predmet zákazky:
•

Názov predmetu zákazky: „Zariadenie kuchyne ZŠ s MŠ Čebovce“

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
•

Predmet obstarávania sa nedelí na časti. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie
ponuky na dodávku celého predmetu zákazky.

4. Opis predmetu zákazky:
•

Predmetom zákazky je dodanie nasledovných tovarov pre zariadenie kuchyne:
o elektrická trojrúra
o elektrická smažiaca panvica 80 l
o elektrický ohrevný výdajný pult na 4 vaničky

•

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania tovarov.
Obhliadka je možná v čase od vyhlásenia verejného obstarávania do 7.8.2013 do 17:00
hod. po dohode s verejným obstarávateľom - viď kontakt v bode č. 1.

5. Typ zmluvy:
•

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Kúpna zmluva na podľa Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
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6. Miesto dodania a trvanie zmluvy:
•
•

Miesto dodania: Základná škola s materskou školou Čebovce – školská jedáleň
Predpokladané dodanie tovarov: do 30 dní po podpise kúpnej zmluvy alebo podľa
dohody.

7. Variantné riešenie
• Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.
8. Hlavné podmienky financovania a obchodné podmienky
•
•
•

•
•

Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných prostriedkov.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak
sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, b) v prípade, ak
úspešný uchádzač neposkytne obstarávateľskej organizácii riadnu súčinnosť v zmysle §
45 zákona a nedôjde k uzavretiu zmluvy, obstarávateľská organizácia pristúpi k uzavretiu
zmluvy s druhým, príp. tretím úspešným uchádzačom v poradí.
Uchádzač – dodávateľ zabezpečí dodanie na adresu sídla verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ požaduje financovanie predmetu zmluvy po častiach v mesačných
splátkach – minimum 5 mesiacov a maximum 12 mesiacov od dodania tovaru.

9. Obsah ponuky
•

Uchádzač predloží cenovú ponuku na predmet zákazky s kalkuláciou ceny vyplnenú do
formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy.

10. Cena, spôsob určenia ceny
•
•

•

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude
vyjadrená v eurách.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH v EUR
• sadzba DPH a výška DPH v EUR
• navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v EUR
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
•
•

Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 15.8.2013, čas: do 12:00 hod.
Adresa pre doručenie: viď bod č. 1 tejto výzvy – elektronicky, poštou alebo osobne.
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12. Otváranie ponúk:
•
•

Dátum a čas otvárania ponúk: 15.8.2013, 18:00 hod.
Otváranie obálok sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov.

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
•
•
•

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za predmet zákazky, t.j. cena
celkom v EUR s DPH.
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok prieskumu trhu všetkým uchádzačom e-mailom
alebo písomne poštou.
Víťazný uchádzač predloží k podpisu zmluvy kópiu dokladu o oprávnení poskytovať
službu, ktorá je predmetom zákazky.

V Čebovciach, 30.7.2013

podpis
......................................
Ladislav Martin
starosta

Príloha:
Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky
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Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky
Cenová ponuka:
Jednotková
cena v EUR bez
DPH
Názov

Celkom bez
DPH 20%
v EUR

Cena celkom
s DPH 20%
v EUR

Počet

Elektrická trojrúra
Elektrická smažiaca
panvica 80 l

1
1

Elektrický ohrevný výdajný
pult na 4 vaničky

1

Spolu
Ak nie je uchádzač platcom DPH, uvedie cenu celkom.

Identifikačné údaje uchádzača:
Názov uchádzača
Sídlo
Štatutárny zástupca
IČO
DIČ
IČ DPH
Zapísaný (ŽR SR, OR SR, iné)
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón
E- mail

Miesto:
Dátum:
Podpis:
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