VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Obec Vojany
Názov:
Vojany 72
Sídlo:
00332127
IČO:
056/63 95 234
Telefón:
Kontaktná osoba: Štefan Czinke
ouv@centrum.sk
e-mail:

2.

Názov predmetu zákazky, podrobný opis a rozsah predmetu zákazky

Predmet zákazky: dodanie tovar1;1, poskytnutie služieb, 1;1sk1;1točnenie staveen·(ch prác&
"Zabezpečenie

stravovania zamestnancov formou stravných poukážok"

3.

Predpokladaná hodnota zákazky
17 200,00 EUR bez DPH

4.

Termín na predloženie ponúk
26.05.2017 do 11:30 hod.

S.

Adresa doručenia ponúk
Ponuky v lehote uvedenej v bode 4 je možné predložiť verejnému obstarávateľovi
5.1
poštou, alebo osobne s označením obálky „NEOTVÁRAŤ- ZABEZPEČENIE STRAVOVANIA
ZAMESTNANCOV FORMOU STRAVNÝCH POUKÁŽOK /1 a to na adresu:
Obec Vojany
Vojany 72
076 72 Vojany

5.2

6.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá.

Určenie podmienky účasti

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači splnenie podmienky účasti týkajúcej sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukázali
predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu aleeo 1;1sk1;1točňo»·ať
staveené práce *, ktoré sú predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj
neoverenú kópiu, resp. sken predmetného dokladu.

7.

Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky

7.1
7.2

7.3

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Celková cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu v Eur. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

8.

Obsah predloženej cenovej ponuky
Predložená cenová ponúka musí obsahovať:
Identifikačné údaje uchádzača
8.1
Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky
8.2
Cenová ponúka - príloha č. 2 oslovenia
8.3
Opis predmetu zákazky- vrátane výkazu výmer
8.4

9.

Typ zmluvy/ objednávka
Zmluva o poskytnutí služby.

10.

Podmienky financovania predmetu zákazky
Predmet zákazky bude verejný obstarávateľ financovať z vlastných zdrojov formou
10.1
bezhotovostného platobného styku.
Na plnenie predmetu zm luvy verejný obstarávate ľ neposkytne preddavok ani zálohu.
10.2

11

Termín a miesto dodania predmetu zákazky
Požadované množstvo, termín a čas dodania budú dohodnuté v čiastkových
11.1
telefonických alebo elektronických objednávkach podľa priebežne vznikajúcich
11.2
11.3

12

potrieb obce.
Miestom dodania predmetu zákazky je: Obec Voja ny, Vojany 72, 076 72 Vojany.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva na 24 mesiacov.

Kritériá na vyhodnoten ie cenových ponúk a pravidlá ich uplatnenia
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je „najnižšia cena - celková
12.1
cena za predmet zákazky v eurách s DPH"
12.2

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý
predmet zákazky.

12.3

Každá ponuka sa zaregistruje, a to ako dátum prijatia, tak aj čas prijatia. Ponuky sa
očíslujú podľa poradia v akom boli prijaté.

12.4

Predloženú ponuku bude možné zahrnúť do vyhodnotenia len v prípade, ak jej obsah
bude zod povedať obsahu predloženej ponuky a bude vyhovovať stanoveným
požiadavkám na dodanie tovaru a zároveň bola podaná v lehote, určenej na
predkladanie ponuky.

12.5

Verejný obstarávateľ - komisia vyhodnotí jednotlivé ponuky a určí poradie
uchádzačov.

13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

13.1

Proti postupu pri zadávaní zákazky nie je mazne podať žiadosť o nápravu, ani
námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

13.2

Verejný obstarávateľ v lehote do S pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi
všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že
jeho ponuku prijíma.

13.3

Ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, resp. úspešný uchádzač od
uzavretej zmluvy odstúpi, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy
uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy
ani s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, verejný obstarávateľ môže
vyzvať na uzavretie zm luvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

13.4

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného
obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťam i verejného
obstarávateľa .

Vo Vojanoch,

dňa

16.05.2017

Starosta obce
Štefan Czinke

Príloha č . 1: Opis predmetu zákazky-vrátane výkazu výmer

* /nehod iace sa škrtnú ť

