Obec Olešná
Olešná 493, 023 52 Olešná

VÝZVA
na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Dodanie a montáž posuvných vstupných dverí.
Výber dodávateľa tovarov.
CPV kód:
Hlavný predmet:
Hlavný slovník:
44221230-6 – posuvné dvere
NÁZOV PROJEKTU:
Dodanie a montáž posuvných vstupných dverí.
PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
5 412,31 Eur bez DPH
IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obec Olešná
IČO: 00314161
Olešná 493, 023 52 Olešná
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Olešná
Kontaktná osoba: Štefan Cudrák
Telefón: 041 / 434 61 21,123,126
Fax: 041 / 434 61 29
Email: urad@obecolesna.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obecolesna.sk

Kontaktná osoba pre príjem cenových ponúk:
EUROKONZULT, s.r.o., Kubínska 1104/4, 010 08 Žilina
Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc
Kontakt: 0903804008
e-mail:

drahoslorinc@stonline.sk

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Cieľom projektu je dodanie a montáž vstupných dverí do objektu obecného úradu v Olešnej. Požiadavka je stanovená na automatické posuvné dvere s profilovou hliníkovou rámovou konštrukciou a sklenými výplňami otvorov. Dvere musia spľňať hodnoty podľa normy STN 730540 platnej od 1.1.2016.
OBHLIADKA MIESTA USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC:
Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom vykonať fyzickú obhliadku miesta osadenia vchodových dverí. Termín obhliadky je stanovený v dňoch 05. decembra 2016 v čase od 09.00 do 15.00
hod. po predchádzajúcom telefonickom dohovore s kontaktnou osobou.
Kontaktná osoba: Štefan Cudrák, starosta obce
tel: 041/4346121,123,126.
KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania – teda na dodanie vhodného typu dverí a ich následné osadenie a montáž.
POŽADOVANÉ DOKLADY, KTORÉ MUSIA BYŤ SÚČASŤOU PONUKY:

Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar.
POKYNY NA SPRACOVANIE PONUKY:
Ceny budú uvedené v mene EUR.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú
cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.
FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.
TERMÍN ODOSLANIA VÝZVY:
Adresné odoslanie výzvy:
30.11.2016 elektronickou formou
PREDLOŽENIE PONUKY A DOKLADOV – LEHOTA NA PREDKLADANIE A MIESTO:
Lehota na predloženie ponuky: do 07.12.2016, do 12.00 hod.
Miesto predloženia ponuky:

Uchádzači predložia ponuku výhradne v elektronickej forme na elektronickú adresu kontaktnej
osoby pre príjem ponúk.
Za doručenú je považovaná ponuka v elektronickej forme so všetkými požadovanými prílohami
doručená do uplynutia lehoty na jej predloženie. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
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Minimálny obsah ponuky:
- identifikačné údaje uchádzača
- formulár pre určenie ponukovej ceny s vyplnenou ponukovou cenou
- kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar
- podpísaný návrh kúpnej zmluvy
KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK:
Celková cena predmetu zákazky v Eur s DPH, vrátane všetkých vedľajších výdavkov.
Kritériá hodnotenia.
Najnižšia cena spolu s DPH

Bodové hodnotenie
100 bodov

Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa kritérií:
Maximálny počet 100 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou
a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel
najnižšej navrhovanej ceny platnej ponuky a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov (100). Výsledná hodnota bude zaokrúhlená na dve
desatinné miesta
OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK A UZAVRETIE ZMLUVY
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi a predložené v lehote na predkladanie ponúk,
sa uchádzačom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého
postupu verejného obstarávania a uchováva ich 5 rokov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným
uchádzačom bude zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela.
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná.
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Ak uchádzačom ponúkané výrobky, stavebné práce nespĺňajú technické požiadavky uvedené v
rozpočte, a sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s
európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou
normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že výrobky, stavebné práce spĺňajúce príslušné
normy zároveň spĺňajú na spokojnosť verejného obstarávateľa požadované výkonnostné alebo
funkčné požiadavky.
Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, v.r.
poverený zabezpečením verejného obstarávania
V Žiline, 20.10.2016
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Formulár pre určenie ponukovej ceny.
(Uchádzač vyplní požadované identifikačné údaje a uvedie ponukovú cenu do tabuľky)

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno:
Sídlo podnikania:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Kontakt tel:
Kontakt e-mail:

Návrh na plnenie kritéria najnižšej ceny
Pol.

Názov

1.

Dodávka a montáž vstupných dverí.

Cena bez
DPH

DPH
20%

Cena celkom
s DPH

......................................................................
(pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu)
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