Obec S e n o h r a d, IČO: 00 320 234, 962 43 Senohrad 151

Výzva na predkladanie ponúk
(prieskum trhu)
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov:
Sídlo:
IČO:
Telefón:
Kontaktná osoba:
E-mail:
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Obec Senohrad
Senohrad 151, 962 43 Senohrad
00 320 234
0911100852
Mgr. Oľga Bartková – starostka
info@senohrad.sk

Názov predmetu zákazky:
Dodávka a montáž nábytku, pre zariadenie miestností v budove Obecného úradu
Senohrad
Opis predmetu zákazky:
Predmet zákazky pozostáva z:
a) výroba stolov do zasadacej miestnosti o rozmeroch
1200x800x750 mm 8 ks
výroba pracovného stola do kancelárie o rozmeroch
1800x700x760 mm 1 ks
výroba pracovného stola do kancelárie o rozmeroch
1500x700x760mm 1ks
výroba kontajnera 4-zásuvkového
1 ks
výroba kontajnera 3-zásuvkového
1 ks
výroba kuchynskej linky podľa požiadaviek obstarávateľ a rozmerov miestnosti
dovoz vyrobeného nábytku
montáž vyrobeného nábytku
b) dovoz vyrobeného nábytku
c) montáž vyrobeného nábytku
Miesto uskutočnenia predmetu zákazky:
Obecný úrad Senohrad, Senohrad 151.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
Maximálna predpokladaná hodnota zákazky:
Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného pre jednotlivú zákazku podľa § 9 ods. 9
zákona na tovary a služby, ktoré nie sú bežné dostupné na trhu. Podľa vnútornej kalkulácie
verejného obstarávateľa maximálne do výšky 19 800 EUR bez DPH.
Cena:
Cena je uvedená v EUR bez DPH a zaokrúhľuje sa maximálne na dve desatinné miesta. Cena
musí byť uvedená ako konečna, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu
zákazky. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke. Cena musí byť stanovená v
súlade so zákonom o cenách. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia. Verejný obstarávateľ’
neposkytuje preddavky na realizáciu plnenia.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena s DPH za predmet zákazky.
Realizácia:
Ihneď najneskoršie ukončiť do 15.12.2015.
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Výsledok verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi výsledok obstarávania a zašle mu
vystavenú objednávku.
Podmienky účasti
Verejný obstarávateľ požaduje na požiadanie predložiť:
a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“).
b) Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné
obstarávanie, verejný obstarávateľ odporúča uviesť túto informáciu v ponuke - v takomto
prípade nie je potrebné predkladať doklady o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ani
predkladať doklad podľa písm. a).
Ostatné podmienky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Dôvody
zrušenia použitého postupu zadávania zákazky sú:
a) Nepredloženie žiadnej ponuky,
b) Nesplnenie podmienok účasti uchádzačom,
c) Nesplnenie určených požiadaviek predloženými ponukami,
d) Zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Predložené cenové ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z
vnútornej kalkulácie verejného obstarávateľa. Neúplná ponuka nebude hodnotená. Uchádzač
súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom.
Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
11.11.2015
do 14:00 hod.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom posty, osobne do podateľne verejného
obstarávateľa, alebo e-mailom na adresu:
Dátum zverejnenia výzvy:
03.11.2015
Výzva na predkladanie cenových ponúk na poskytovanie služby je uverejnená v profile
verejného obstarávateľa na webovom portáli www.senohrad.sk.

