MESTO

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU NA PREDMET
„V zdravom tele zdravý duch. Buď fit!“
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami nemá ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) stanovené formálne pravidlá
procesu a postupu ich zadávania.
Pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami verejný obstarávateľ postupuje tak, aby
vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, všetko
podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, za dodržania základných princípov verejného
obstarávania.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
Krajina:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Tel:

Mesto Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovenská republika
Marián Chovanec
00 310 182
+421 (0)38 762 91 02

Kontaktná osoba:
Mobil:
email:

Ing. Lukáš Šimonides
+421 915 228 682
simonides@banovce.sk

2. Druh zákazky:
Zákazka na dodanie tovarov zadávaná v zmysle § 117 o verejnom obstarávaní.
Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská.
3. Názov zákazky:
„V zdravom tele zdravý duch. Buď fit!“
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom prieskumu trhu je stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky na
dodávku športového náradia a náčinia pre projekt „V zdravom tele zdravý duch. Buď
fit!““, podľa predloženej technickej špecifikácie (Príloha č. 2 tejto Výzvy). Projekt je
realizovaný a spolufinancovaný Úradom vlády Slovenskej republiky v rámci výzvy
„Podpora rozvoja športu na rok 2018“.
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Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či
poplatkov na internetovej adrese (URL):
http://uradnatabula.banovce.sk/profil-verejneho-obstaravatela.phtml?id3=67309
5. Miesto dodania predmetu zákazky – miesto plnenia:
Mestský úrad Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01Bánovce nad
Bebravou,
6. Rozdelenie zákazky na časti:
Zákazka nie je rozdelená na časti. Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie
cenovej ponuky na jednotlivé časti a požaduje predloženie cenovej ponuky na celý
predmet zákazky v rozsahu podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy.
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):Hlavný predmet:
37400000-2 Športový tovar a výbava
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Množstvo a rozsah predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 tejto výzvy.
9. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená verejným obstarávateľom v zmysle § 6
zákona o verejnom obstarávaní vo výške 3 113,74 EUR bez DPH.
Verejný obstarávateľ bude cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať návrh ceny za
premet zákazky prevyšujúci predpokladanú hodnotu zákazky považovať za
neprijateľnú a takáto ponuka nebude zaradená do vyhodnotenia ponúk.
10. Cena a spôsob určenia ceny:
Cena zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky a v
prílohách
tejto
výzvy
s určenými požadovanými technickými a funkčnými
parametrami. Návrh ceny bude tvoriť súčet cien jednotlivých položiek predmetu
zákazky uvedených v Prílohe č. 2 predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať cenové ponuky podľa predloženého návrhu
na plnenie kritéria - „Cena celkom za predmet zákazky celkom vrátane DPH)“, za celý
predmet zákazky“ (príloha č. 1 „Návrh na plnenie kritéria“)
Návrh ceny musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
Ak uchádzač nie je platcom DPH cena zahŕňa aj čiastku DPH, výška hodnoty zákazky
cena celkom je konečná.
Uchádzač uvedie navrhovanú cenu celkom za všetky položky v požadovanom rozsahu
podľa Prílohy č. 2 ako cenu celkom s DPH a danú skutočnosť, že nie je platcom DPH
uvedie v Prílohe č. 1 – „Návrh na plnenie kritéria“.
11. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou ponuky
bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia
ponúk.
12. Lehota plnenia:
Požadovaná lehota plnenia predmetu zákazky:
Lehota plnenia predmetu zákazky je najneskôr do 04.10.2018 do 10.00 h. Verejný
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obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzatvorí Zmluvu o dielo.
13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z Úradu vlády Slovenskej Republiky v rámci
výzvy „Podpora rozvoja športu pre rok 2018“ a z rozpočtu Verejného obstarávateľa
formou bezhotovostného platobného styku. Zálohy nebudú poskytované.
Fakturácia – faktúra bude vystavená najneskôr do 14 dní po uskutočnení služby. Doba
splatnosti faktúr bude minimálne 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. Prílohou
faktúry bude: - dodací list podpísaný dodávateľom.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
14. Podmienky účasti v danom verejnom obstarávaní:
Oslovený hospodársky subjekt – uchádzač v cenovej ponuke predloží doklady a
dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti viažuce sa na:
Osobné postavenie - § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač je povinný predložiť na preukázanie osobného postavenia doklad o
oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis
z obchodného registra) alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom
profesijnou organizáciou, všetko podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, ktorým preukáže, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce a poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky nie starší ako 3
mesiace k termínu ponuky.

15. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 14 tejto výzvy
- doklad o oprávnení podnikať (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
alebo odkaz na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
- vyplnená Príloha č. 1 - „Návrh na plnenie kritéria“
- vyplnená Príloha č. 2 „Položkovitý rozpočet a minimálne technické parametre“
Nepredloženie dokladov v zmysle bodov 14. a 15. tejto Výzvy zakladá právo
verejného obstarávateľa nezaradiť ponuku do procesu vyhodnotenia predložených
ponúk.
16. Predloženie ponuky, forma predloženia ponuky:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Ponuka sa predkladá v trvalo uchovateľnej forme, a to písomne v listinnej podobe.
Ponuka a všetky doklady a dokumenty, ktoré tvoria obsah ponuky musia byť
vyhotovené Ponuka sa predkladá v uzavretom neprehľadnom obale/obálke.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné:
- obchodné meno a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve na
predkladanie ponúk
- obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
- označenie: „SÚŤAŽ – neotvárať“
- označenie hesla súťaže: „V zdravom tele zdravý duch. Buď fit!“
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17. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 04.10.2018 do 10.00 h.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- poštou alebo inou doručovateľskou službou - na adresu verejného
obstarávateľa, alebo
- osobné doručenie do podateľne verejného obstarávateľa.
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk verejného obstarávania
osobne, poštou/ inou doručovateľskou službou (rozhodujúci pre splnenie lehoty na
doručenie ponuky je dátum a čas doručenia Verejnému obstarávateľovi ).
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti odosielateľovi
neotvorená, pokiaľ bude odosielateľ Verejnému obstarávateľovi známy.
Viazanosť cenovej ponuky je do 30.12.2018.
18. Poskytovanie informácií a vysvetľovanie:
Verejný obstarávateľ poskytne informácie a vysvetľovanie všetkých údajov uvedených
vo výzve na predkladania cenovej ponuky na základe žiadosti o vysvetlenie doručenej
elektronicky najneskôr do 02.10.2018 do 12.00 h na e-mailovú adresu
simonides@banovce.sk.
19. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky
kritérium:
„Najnižšia cena celkom vrátane DPH“
Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk je cena za celý predmet zákazky vrátane
DPH. Váha kritéria je 100 %.
Spôsob vyhodnotenia ponúk na základe určeného kritériá:
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať
cenové ponuky doručené v
stanovenej lehote a uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a ktorých ponuky
splnili podmienky a požiadavky uvedené v tejto výzve.
Hodnotenie cenových ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia od 1
miesta po x-té miesto, (pričom x je počet predložených ponúk).
Verejný obstarávateľ priradí pri vyhodnocovaní ponúk podľa kritéria „Najnižšia
cena celkom vrátane DPH“ prvé poradie a prvé miesto uchádzačovi, ktorý predložil v
cenovej ponuke návrh najnižšej celkovej ceny celkom za plnenie predmetu zákazky.
Ostatným uchádzačom Verejný obstarávateľ priradí poradie vzostupne s
umiestnením na druhom až x-tom mieste a to v závislosti od navrhovanej ceny celkom
za predmet zákazky.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorému bolo priradené prvé miesto
v poradí na základe vyhodnotenia ponúk podľa kritériá „Najnižšia cena celkom“,
ktorý predložil ponuku s navrhovanou najnižšou cenou celkom za predmet zákazky,
čím sa umiestnil na prvom mieste.
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Ostatní uchádzači, ktorí predložili v cenovej ponuke návrh ceny celkom za
predmet zákazky vyšší ako uchádzač umiestnený na prvom mieste a ktorí sa
umiestnili na druhom až x-tom mieste v poradí závislom od výšky navrhovanej ceny,
budú vyhodnotení ako neúspešní uchádzači.
V prípade, ak cenovú ponuku predkladá uchádzač z iného členského štátu EÚ,
predkladá ju vrátane DPH v príslušnej výške 20 %, pričom fakturácia zo strany
uchádzača bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí Verejný obstarávateľ v
príslušnej výške v % do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Verejný obstarávateľ
odošle
výsledok vyhodnotenia ponúk úspešnému
uchádzačovi spolu s vystavenou objednávkou na plnenie premetu zákazky a
neúspešným uchádzačom oznámi neakceptovanie ich ponúk, a to bezodkladne po
vyhodnotení ponúk.
V prípade, že úspešný uchádzač odmietne plniť predmet obstarávania v lehote
do 30 dní odo dňa jej doručenia má Verejný obstarávateľ právo túto objednávku
stornovať a vystaviť objednávku uchádzačovi, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste.
Po termíne viazanosti ponúk sú ostatní uchádzači považovaní za neúspešných v
tejto verejnej súťaži.
20. Výsledok verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi vystaví objednávku na dodanie predmetu
obstarávania, ktorá bude vystavená až po podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie medzi
Verejným obstarávateľom a gestorom výzvy.
21. Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za
ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nevystaví objednávku
na plnenie predmetu zákazky,
- nevybrať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že cenové ponuky nebudú
zodpovedať požiadavkám Verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
- z postupu verejného obstarávania - predmetného prieskumu trhu,
zabezpečovaného formou výzvy na predkladanie cenových ponúk pre oslovené
hospodárske subjekty a predkladateľov cenovej ponuky (ďalej aj ako „uchádzač“)
nevyplývajú na základe predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na vystavenie
objednávky na dodanie predmetu zákazky, oprávnenia spojené s revíznymi
postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní ani právo na úhradu nákladov
spojených s jej predložením.
- pracovný čas Verejného obstarávateľa je od 8.00 h do 14.00 h.
- Podateľňa je otvorená v pracovné dni od 8:00 h do 12.30 a od 13.00 do 14.00 h.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 18.09.2018
Marián Chovanec, primátor mesta
...............................................
podpis
Prílohy výzvy:
Príloha č.1 Ponuka uchádzača
Príloha č.2 Položkovitý rozpočet a minimálne technické parametre
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