V Ý Z V A
(prieskum trhu)
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky

„DODÁVKA A MONTÁŽ KOLUMBÁRIA“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
OBEC NÁLEPKOVO
Adresa organizácie:
Stredný riadok č. 384/1, 053 33 Nálepkovo
IČO:
00329398
Internetová adresa organizácie (URL): www.nalepkovo.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Mária Pokryvková
Telefón:
+421 907 395 225
E-mail:
maria.pokryvkova@centrum.sk
2. Typ zmluvy:
Podľa § 269 Obchodného zákonníka
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Nálepkovo
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je realizácia kamenárskych prác spolu s montážou kolumbária
(kolumbárnych schránok) slúžiacich ako schránka pre uloženie urien s popolom, vrátane
dodávky na miesto dodania. Z jednotlivých schránok požadujeme zostavenie ucelenej steny
v celkovom počte 21 kusov – 7 kusov vodorovne x 3 vrstvy (viď. ilustračný obrázok).
Približné rozmery 3 schránok uložených na sebe:
Š: 70 cm, V:180 cm, H: 60 cm

Kolumbárium môže byť samostatne stojace alebo ukotvené v zemi. Urnové steny budú
betónovej konštrukcie, obložené kamenným obkladom čiernej farby (napr. impaladark), buď
jednostranné, obojstranné alebo oblúkové.
K cenovej ponuke požadujeme priloženie fotografií s popisom (aj spôsobom ukotvenia) alebo
vizualizácie požadovaného kolumbária, vrátane ceny.
Zároveň žiadame aj o zahrnutie ceny za dopravu a ceny za montáž kolumbária.
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa
6. Variantné riešenie: neumožňuje sa

7. Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 6 týždňov od vystavenia objednávky
8. Predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 02.03.2016, do 15.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese,
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom, resp. v českom jazyku v eurách,
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača.
9.

Obhliadka predmetu zákazky: Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky
miesta predmetu obstarávania, dostanú informácie priamo u zodpovednej osoby na adrese
uvedenú v bode 1. Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania tovaru a
realizácie prác v prípade, ak by si sami chceli overiť a získať potrebné informácie nevyhnutné
na prípravu a spracovanie ponuky v termíne do 02.03.2016 do 12.00 hod.

10. Podmienky financovania: Poskytovateľovi služby sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
11. Podmienky účasti uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí splniť podmienky uvedené v § 26 ods. 1 písm. f) zák. č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo preukáže predložením
kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk: NAJNIŽŠIA CENA
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Poradie uchádzačov sa určí
porovnaním výšky navrhnutých cien za dodanie predmetu zákazky. Úspešný bude ten
uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke.
13. Jazyk ponuky a ďalšie pokyny:
Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského
jazyka (s výnimkou českého jazyka). Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej
forme.
Ponuka musí byť doručená na adresu verejného obstarávateľa osobne alebo poštou a to
v lehote na predkladanie ponúk.

14. Označenie obálky ponuky:
Na obálkach ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
adresa verejného obstarávateľa,
adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
označenie “verejná súťaž – neotvárať”,
označenie heslom verejnej súťaže „Dodávka a montáž kolumbária“.
15. Otváranie ponúk
Otváranie ponúk sa uskutoční 03.03.2016 o 10.00 hod. v kancelárii p. starostu (adresa
uvedená v bode 1 tejto výzvy). Bezprostredne po otváraní bude nasledovať vyhodnotenie
ponúk, z ktorého bude spísaná zjednodušená zápisnica a následne bude odoslané oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
16. Lehota viazanosti ponúk: do 30.04.2016
17. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov.
18. Finančný limit:
Zákazka sa realizuje vo finančnom limite do 30 tis. eur bez DPH.
19. Ostatné informácie:
a) Táto výzva - prieskum trhu slúži zároveň pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky
podľa § 5 Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade cenových ponúk na realizáciu prác
v limite do 30 tisíc Eur bez DPH bude akceptovaná pre výber zmluvného partnera. Nad
týmto limitom cenová ponuka nebude akceptovaná.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet
zákazky.
c) Verejný obstarávateľ bude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
d) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania
zákazky.
e) Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača, ktorého ponuka bude akceptovaná, aby preukázal
oprávnenie poskytovať službu predložením kópie dokladu o oprávnení poskytovať služby.

......................................................................
Ing. Mária Pokryvková
zodpovedná osoba vo VO

Spišská Nová Ves, 16.02.2016

