Obec Veľké Ludince
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
A.
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC
Názov obce: Veľké Ludince
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla obce: 935 65 Veľké Ludince 136
IČO: 00 307 637
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa: http://www.velkeludince.sk/
Štatutárny zástupca: Bc. Zita Cseri, starostka obce
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Balázsová
Telefonický kontakt: + 421 36 773 81 21
Email: balazsova@velkeludince.sk
Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie.
B.
Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o.
Sídlo: 934 01 Levice, Južná 3079/18
IČO: 50 354 540
Registrovaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vl.č.: 40962/N
Zastúpená: Mgr. Rebeka Zelenyáková, konateľ
Telefonický kontakt: + 421 914 201 483, + 421 902 838 600
Email: obstaravanie.amire@gmail.com

II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky: Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie pre obec Veľké Ludince
CPV kód: 35110000-8 Slovník VO: Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
CPV kód: 18100000-0 Slovník VO: Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Druh zákazky: Tovary a služby
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka hasičského záchranárskeho vybavenia vrátane
pracovných odevov a obuvi v zmysle opisu predmetu zákazky, ktorý je prílohou č.1 tejto výzvy
Lehota trvania zákazky: 1 kalendárny mesiac
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: 935 65 Veľké Ludince, Veľké Ludince č. 136
Zdroj financovania: z vlastných rozpočtov obce vyčlenených na tento účel a rozpočtu Ministerstva vnútra SR
podľa § 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách
Spôsob záväzku: Objednávka
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Platobné podmienky: Verejný obstarávateľ realizuje úhradu na základe faktúry so splatnosťou 14 dní. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavky.
Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil cenu na základe prieskumu trhu vo výške
4 300,00 Eur bez DPH.
III. PREDPOKLADANÝ POSTUP
V súvislosti s obstarávaním postupuje verejný obstarávateľ nasledovne:
1. Cenový prieskum na dodávku tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, zabezpečí verejný obstarávateľ
zverejnením výzvy na domovskej stránke obce: http://www.velkeludince.sk/ dňa 26.07.2017 a zaslaním výzvy
na predloženie ponúk dňa 25.07.2017, a to min. 3 záujemcom/dodávateľom požadovaných tovarov
elektronickou formou/emailom, aby zabezpečil objektívne posúdenie a primerané vynaloženie nákladov na
obstaranie zákazky. Oslovení záujemcovia sú povinní zaslať emailom písomné potvrdenie o prijatí výzvy
emailom a oboznámiť verejného obstarávateľa o tejto skutočnosti.
2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a pri dodržaní minimálneho počtu predložených ponúk
pre dodávku tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí návrhy
uchádzačov – celkovú výšku za predmet zákazky, v zmysle aktuálnych finančných limitov, vyjadrenú v mene
EUR s DPH, ktorej výsledkom bude objednávka.
3. Obsah a náležitosti predložených cenových ponúk posúdi a vyhodnotí verejný obstarávateľ v zmysle
aktuálnych finančných limitov ZVO nasledovne: určí poradie uchádzačov a označí úspešného uchádzača,
spracuje dokument, ktorý je výsledkom verejného obstarávania - záznamom z prieskumu trhu pre zadávanie
zákaziek podľa § 117 ZVO č. 343/2015.
4. Po spracovaní záznamu verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku vyhodnotenia pre zadávanie
zákazky a úspešnému uchádzačovi zasiela objednávku na dodávku predmetu zákazky.

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 31.07.2017 Čas: do 12:00 hod. miestneho času
Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým spôsobom
z kontaktného miesta uvedenom v bode I.B v tejto výzve dňa 25.07.2017. Záujemca potvrdí prevzatie všetkých
informácií k stanoveniu ceny na predmet zákazky zasielaných elektronickým spôsobom.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
1. Cenové ponuky musia byť doručené nasledovne:


elektronicky/emailom na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I.B tejto výzvy v predpísanom
formáte pdf., email kontaktného miesta: obstaravanie.amire@gmail.com



alebo doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, alebo osobne na adresu kontaktného miesta pre
verejné obstarávanie
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alebo osobne na adresu kontaktného miesta pre verejné obstarávanie. Osobné prevzatie
cenovej ponuky potvrdzuje kontaktná osoba pre verejné obstarávanie.

2. Označenie obálky
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka návrhu
musí obsahovať nasledovné údaje:
 adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 Levice
 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača,
 označenie : „Verejné obstarávanie – neotvárať “
 označenie heslom: „Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie pre obec Veľké Ludince“
V. OBSAH PONUKY
A. Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami
a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
B. Cenová ponuka musí obsahovať:
1. Obsahom ponuky musia byť doklady podľa tohto článku V., ktorými sú:



doklady na preukazovanie splnenia podmienok účasti uvedené v bode 1.
návrh na plnenie Kritéria uvedený v bode 2.

DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚĆASTI PODĽA § 32 ZÁKONA
Doklad na preukazovanie splnenia podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcej sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO č.343/2015 Z.z. vo vzťahu k predmetu zákazky:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť v predmete zákazky.
a) Pri elektronickom predkladaní cenovej ponuky uchádzač uvedie elektronický prístup na stránku ORSR, ZRSR
alebo iný web v prípade ďalšieho registra podľa pokynov v prílohe č. 2. pre overenie IČO uchádzača.
b) V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou, kuriérom prípadne osobne, uchádzač predkladá
úradne overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť v predmete zákazky v listinnej
podobe.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, uvedených podľa tohto bodu
pokiaľ príslušný doklad/dokument nie je vydávaný/vyhotovený výlučne v elektronickej forme, resp. nie je
určené inak.
2. Vyplnenú prílohu č. 1 tejto výzvy. V druhom stĺpci tabuľky, ktorá je v prílohe č.1, uchádzač vyplní názov
výrobku resp. doplní hodnoty, ktoré ponúka. V prípade elektronického predkladania ponuky uchádzač
predkladá dokument vo formáte pdf..
3. Vyplnený štruktúrovaný rozpočet ceny vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou predmetu zákazky
a návrh na plnenie kritéria v zmysle prílohy č. 2 tejto výzvy, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača
alebo poverenou osobou na tieto účely. V prípade elektronického predkladania ponuky uchádzač predkladá
dokument vo formáte pdf..
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VI. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA PONÚK
Uchádzačom predložený návrh na plnenie kritérií je celková cena, ktorá je uvedená aj v štruktúrovanom
rozpočte ceny predmetu zákazky a zároveň najnižšia cena v rámci predložených cenových ponúk, vyjadrená
v Eur s DPH. Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške
v Eur bez DPH, výška a sadzba DPH v Eur a celková cena v Eur s DPH. Najnižšia cena vyjadrená v Eur s DPH
pri splnení podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa je podkladom pre stanovenie výsledku verejného
obstarávania.
VII. PODMIENKY ZRUŠENIA ZADÁVANIA ZÁKAZKY
1. Cenové ponuky neboli predložené v min. požadovanom počte od 2 záujemcov.
2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe návrhu plnenia
kritérií – presahujú stanovenú výšku PHZ.
3. Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov A. a B.
článku V. tejto výzvy.
4. Nebola predložená žiadna ponuka.
5. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zadávaná.

Vypracovala osoba poverená na úkony vo verejnom obstarávaní:

…………….......................................
Mgr. Rebeka Zelenyáková
konateľ AMIRE s.r.o.

Za obec Veľké Ludince schválila, s obsahom súhlasila a podpísala v osobe štatutárneho zástupcu:

.....................................................
Bc. Zita Cseri
Starostka obce Veľké Ludince

Dátum spracovania: 25.07.2017
Prílohy tejto výzvy: č. 1 Stručný opis predmetu zákazky
č. 2 Nenacenený štrukturovaný rozpočet predmetu zákazky, návrh na plnenie kritéria
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Stručný opis predmetu zákazky

Príloha č.1

Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie pre obec Veľké Ludince

Požiadavka na dodávku tovaru: opis
minimálnych techn. parametrov, funkčnosť
a výkon

Vlastný návrh uchádzača
**( Povinný údaj )

Požadovaná
hodnota

MJ

1

Zásahový oblek *DEVA PATRIOT
Standard komplet s nápisom HASIČI

3,00

ks

2

Zásahová obuv * Brandbull 006 alebo
007

3,00

pár

3

Zásahová prilba *Calisz Vulkan,
pozlátený štít, farba :
červená x 1,
žltozelená x 2

3,00

ks

4

Kukla *Nomex Comfort

6,00

ks

5

Rádiostanica *MOTOROLA s displejom
( analóg + digitál)

4,00

ks

6

Služby - programovanie rádiostaníc

4,00

krát

Ostatné požiadavky týkajúce sa spôsobu nadobudnutia predmetu zákazky
7

Termín dodania

do 30 dní

8

Vrátane dopravy, poštovného a pod.

áno

*pozn.
Verejný obstarávateľ povoľuje predloženie ekvivalentov pri výrobkoch s konkrétnou obchodnou značkou, ktoré požaduje v opise predmetu
zákazky, ktoré musia spĺňať požadované parametre a funkčnosť resp. výkon. Výrobky s konkrétnym uvedením obchodnej značky uviedol na
základe kvalitatívnych parametrov, ktorými výrobky disponujú, aby zabezpečil pre predmet zákazky minimálnu požadovanú úroveň
technických parametrov.
** pozn.
Povinný údaj, ktorý vypĺňa uchádzač
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Nenacenený štruktúrovaný rozpočet

Opis minimálnych technických parametrov

Požadovaná
hodnota

MJ

1

Zásahový oblek *DEVA PATRIOT
Standard komplet s nápisom HASIČI

3,00

ks

2

Zásahová obuv * Brandbull 006 alebo
007

3,00

pár

3

Zásahová prilba *Calisz Vulkan,
pozlátený štít, farba :
červená x 1,
žltozelená x 2

3,00

ks

4

Kukla *Nomex Comfort

6,00

ks

5

Rádiostanica *MOTOROLA s displejom
( analóg + digitál)

4,00

ks

6

Služby - programovanie rádiostaníc

4,00

krát

Celková cena
v Eur bez DPH

Celková cena predmetu zákazky:
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Príloha č. 2

DPH

Celková cena
v Eur s DPH

Obec Veľké Ludince
Návrh na plnenie kritérií

Predmet zákazky: „Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie pre obec Veľké Ludince“

Cena
v Eur bez DPH
celkom

Predmet zákazky

DPH 20%

Cena
v Eur s DPH
celkom

Celková cena za predmet zákazky:

Identifikačné údaje uchádzača/názov: ......................................
Tu vložiť link ORSR/ZRSR:............................................................
Sídlo:.........................................................................................
IČO:.........................
Kontaktná osoba:.............................................................
Email:...............................................................................
Telefonický kontakt:........................................................
Uveďte či Ste/nie Ste platcom DPH:...........................................

Uchádzač podpisom súhlasí s podmienkami tejto Výzvy a potvrdzuje, že cenová ponuka je záväzná

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru ......................................................................

Dátum...................................................

„Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie pre obec Veľké Ludince“
7

