Výzva na predloženie ponuky
Občianske združenie Hrad – Slavín, Myjavská 4456/18, Bratislava, 811 03, IČO: 2126894
(ďalej aj “obstarávateľ”)

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Žiadame Vás o predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)na
nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
" Nákup techniky pre projekt Zelena zeleni "
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:

Občianske združenie Hrad – Slavín

Sídlo:

Myjavská 4456/18, Bratislava, 811 03

Štatutárny zástupca:

Sabina Barborjak Galeková, predseda
Marek Novák, podpredseda

2.

IČO:

2126894

Tel.:

+ 421 911 716 093

E-mail:

info@zelenazeleni.sk

Internetová stránka:

www.ozhradslavin.sk

Bankové spojenie:

Fio Banka

Číslo účtu.:

SK 4383300000002101435643

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Osobne / Poštou:

Občianske združenie Hrad – Slavín
Tallerova, 10, Bratislava, 81102

alebo

Elektronicky:

info@zelenazeleni.sk

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Peter Faltus

4.

Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie technického zabezpečenia pre projekt Zelená zeleni v súlade
s podrobným opisom predmetu zákazky.

Platnosť: 12.05.2016, účinnosť: 12.05.2016

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Kúpna zmluva

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou prílohy č.1 tejto výzvy na predloženie ponuky.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 17 500,00 Eur bez DPH

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Občianske združenie Hrad – Slavín,
Tallerova, 10, Bratislava, 81102

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Do 14 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou prílohy č.1 tejto výzvy na predloženie ponuky.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v
príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s
platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa
obstaráva.

11. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu
Efektívna verejná správa, Prioritná os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS.
12. Lehota na predloženie ponuky: 17.05.2019 do 13:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne na uvedenú adresu alebo mailom.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH
Uchádzač musí predložiť vyplnený štrukturovaný rozpočet uvedený v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú
cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname
položiek.
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Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý
predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej
ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke:
1)

Vyplnenú a podpísanú Prílohu č.1 k Výzve na predloženie ponuky - Podrobný opis predmetu
zákazky a Štrukturovaný rozpočet predmetu zákazky

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to
neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
16. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 17.05.2019 o 13:00 hod.
17. Postup pri otváraní ponúk: prístup verejnosti sa neumožňuje.
18. Lehota viazanosti ponúk: 31.09.2019
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Peter Faltus, peterfaltus@gmail.com
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci
deň doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky predložené po uplynutí lehoty
nebudú akceptované.
b. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením cenovej ponuky znáša
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
c. O výsledku vyhodnotenia ponúk bude verejný obstarávateľ uchádzačov informovať
elektronicky. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpis zmluvy.
d. Ak verejný obstarávateľ dodatočne zistí, že vybraný subjekt nie je spôsobilý na výkon
predmetných služieb, osloví iný subjekt.
e. Verejný obstarávateľ týmto oznamuje, že nie je povinný podpísať zmluvu so žiadnym
z oslovených subjektov.
f. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu podľa bodu č.12 tejto Výzvy.
V prípade, že toto svoje právo uplatní, upovedomí o tom všetky oslovené subjekty
bezodkladne.
g. Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným
tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.

Vopred ďakujeme za predloženie ponuky.
S pozdravom

.................................................................
Peter Faltus
Občianske združenie Hrad – Slavín
07.05.2019, Bratislava
Príloha:
Príloha č.1 k Výzve na predloženie ponuky - Podrobný opis predmetu zákazky a Štrukturovaný rozpočet
predmetu zákazky
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