VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Postup podľa ustanovení §117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov VO
Sídlo VO
IČO
DIČ
Zastúpený
Kontaktné miesto
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail

Obec Ostrovany
Ostrovany č. 60, 082 22 p. Šarišské Michaľany
00690554
2020732527
Ing. Cyril Revák, starosta obce
Ostrovany č.60, 08222 p. Šarišské Michaľany
051/4521508 , 0905470588
obecostrovany@obecostrovany.sk

2. Názov zákazky
Deratizácia verejných priestranstiev a dezinsekcia a dezinfekcia obydlí v rómskej osade v
obci Ostrovany.
3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky - Deratizácia verejných
priestranstiev (cca 7 ha) a dezinsekcia a dezinfekcia obydlí (cca 300 ks) v rómskej osade
s opakovaním do 14 dní.
4. Predpokladaná hodnota zákazky
3000 € vrátane DPH
1. Celková cena za predmet zákazky bude zároveň návrhom uchádzača na plnenie
kritéria celková cena za predmet zákazky.
2. Cena za celý predmet zákazky je maximálna a nebude možné ju meniť smerom hore,
musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z.
3. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné
k zhotoveniu predmetu zákazky.
5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky
Do 15.06.2017
6. Financovanie zákazky
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov obce. Obec neposkytuje preddavky. Úhrada sa
uskutoční na základe predloženej faktúry prevodom finančných prostriedkov z účtu verejného
obstarávateľa na účet dodávateľa. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia na základe
preberacieho protokolu.
7. Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. f) Zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (kópiu výpisu zo
živnostenského registra alebo z obchodného registra) a dokladom, ktorým preukáže technickú
alebo odbornú spôsobilosť (viď§ 34 zákona o verejnom obstarávaní).

8. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
8.1. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar (viď § 32 ods.1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní) .
8.2. Ponuku – vyplnený a podpísaný formulár Špecifikácie školských potrieb (formulár je
v prílohe k výzve).
8.3. Doklad, ktorým preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť (viď§ 34 zákona
o verejnom obstarávaní)
8.4. Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy. Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný
iba úspešný uchádzač.
9. Predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk, na kontaktnú e-mailovú adresu
obce alebo poštovú adresu obce. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
sa nebude vyhodnocovať.
- e-mailová adresa : obecostrovany@obecostrovany.sk
- poštová adresa: Obec Ostrovany, 082 22 Ostrovany 60. Na obálke uveďte - Neotvárať
„Prieskum trhu – Deratizácia 2017 “.
10. Lehota na predkladanie ponúk
Do 4.5.2017 do 15:00 hodiny.
11. Lehota viazanosti ponúk
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do: 15.6.2017
12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena s DPH.
13.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 5.5.2017 od 10.01 hod. v kancelárii
starostu obce.
Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou
cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste
v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí.
14. Vyhodnotenie ponúk sa riadi ustanoveniami § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
15. Ďalšie informácie
Informácia o vyhodnotení ponúk bude zaslaná na e-mailové adresy uchádzačov. Proti
rozhodnutiu obce o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s
nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní.
Prílohy:
1. Formulár Ponuka
V Ostrovanoch 26.4.2017
Ing. Cyril Revák
starosta obce

Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk Č. p.: 138/2017

PONUKA
Deratizácia verejných priestranstiev a dezinsekcia a dezinfekcia obydlí v rómskej osade
v obci Ostrovany.

Cena
bez DPH
€

DPH
%

Cena
s DPH
€

Ponúknutá cena
Sme - Nie sme platiteľmi DPH.

(nehodiace sa, škrtnite)

Obchodné meno uchádzača:
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania:
.............................................................................................................................................
E-mailová adresa: ................................................................................................................
Tel., mobil: ..........................................................................................................................
Dátum: ..........................................

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača:

................................................................................
(meno, priezvisko, podpis)

