Mesto Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
__________________________________________________________________________________________

Výzva
na predloženie ponuky
zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Bánovce nad Bebravou
Sídlo: Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
IČO:
00 310 182
Kontaktná osoba: Ing. Anežka Znášiková, č. tel.: 038/7603762, e-mail: znasikova@banovce.sk
2. Predmet zákazky – opis predmetu zákazky:
Príprava a realizácia verejného obstarávania v r. 2014
Predmetom zákazky je komplexná príprava jednotlivých súťaží podľa objednávky verejného
obstarávateľa v r. 2014 a ich realizácia v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov vrátane elektronickej aukcie, ak bude potrebná, prostredníctvom
zmluvného dodávateľa verejného obstarávateľa alebo prostredníctvom tretích osôb.
3. Predpokladaná hodnota zákazky: max. 10 000,- eur bez DPH
4. Lehota na predkladania ponúk: 23. 01. 2014 do 14.00 h
5. Miesto a forma predkladania ponúk: Mestský úrad, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad
Bebravou
elektronická forma na e-mail: znasikova@banovce.sk
6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
6.1. výška percenta provízie z dosiahnutej zmluvnej/kúpnej ceny s DPH – hodnota kritéria 80 %.
Najvýhodnejšou ponukou je najnižšie percento.
6.2. cena za 1 hodinu poradenstva nad rámec zadania – hodnota kritéria 10 %.
Najvýhodnejšou ponukou je najnižšia cena.
6.3. navýšenie ceny v prípade realizácie elektronickej aukcie – hodnota kritéria 10 %.
Najvýhodnejšou ponukou je najnižšia hodnota.
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Mesto – Mestský úrad Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ: Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Termín dodania predmetu zákazky: v priebehu roka 2014
8. Obsah ponuky:
a) doklad o oprávnení podnikať - fotokópia dokladu
b) doklad o odbornej spôsobilosti v súvislosti s predmetom zákazky v zmysle § 28
zákona č. 25/2006 Z. z. - fotokópia dokladu
9. Jazyk ponuky: slovenský
10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy: Mandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávania podľa
ustanovení § 566 až 576 Obchodného zákonníka – vypracuje verejný obstarávateľ.
Trvanie zmluvy: do 31. 12.2014

11. Obchodné podmienky:
Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe
predloženej faktúry po ukončení jednotlivých súťaží. Splatnosť faktúry: 14 dní odo dňa jej
doručenia verejnému obstarávateľovi.
12. Doplňujúce doklady a informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak ich obsah
a rozsah sa bude odchyľovať od vyhlásených podmienok verejného obstarávania a ak ceny v ponukách
budú prevyšovať predpokladané finančné náklady.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu
ponuku z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.
Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31. 12. 2014

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 07. 01. 2014

Marián Chovanec
primátor mesta

