Výzva na predloženie ponuky,
v procese zadávania zákazky na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu v zmysle zákon
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov spoločnosti:
Sídlo:
V zastúpení:
Kontaktná osoba:
IČO:
Kontaktné údaje:

Agrodružstvo Kameničná
Hlavná 104, Kameničná 946 01
Ing. Lörincz Tibor
Mgr. Michaela Kollarová
00193071
Tel: +421 907 143 595
e- mail: m.k@centrum.sk
internetová adresa: www.kamenicna.sk

2. Typ verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 2 a) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Predmet zákazky /dodanie tovaru/:
„DREVENÉ BOX-PALETY – 910 ks“
4. Opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je dodanie drevených box - paliet v počte kusov 910 v nasledovnej
špecifikácii:
- materiál: drevo
- nosnosť: 350 až 370 kg
- rozmery: 120 cm x 75 cm celá box-paleta
120 cm x 60 cm priestor na surovinu
- Paleta spájaná /klincovaná/ vrúbkovanými klincami.
- v rohoch s vystužovacími trojuholníkmi pre lepšiu stabilitu a lepšiu nosnosť.

5. Miesto dodania zákazky:
Hlavná 104, Kameničná 946 01
6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Max. do 30 kalendárnych dní od dňa podpisu zmluvy.
7. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov a z nenávratného finančného
zdroja poľnohospodárskej platobnej agentúry na základe faktúr bez zálohovej platby.
Fakturácia sa uskutoční po dodaní a prevzatí tovaru verejným obstarávateľom a podpísaní
zápisu o odovzdaní a prevzatí tovaru. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
Súčasťou faktúry musí byť zápis o odovzdaní a prevzatí tovaru potvrdený verejným
obstarávateľom.
8. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

9. Podmienky účasti:
Uchádzač uvedie odpovede na nasledovné otázky a poskytne návrh ceny predmetu
obstarávania:
A) Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodať tovar, ktorý je predmetom obstarávania podľa §
26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukáže uvedené predložením
výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra (oskenovaný dokument). Úradne
overenú kópiu dokladu, nie staršiu ako tri mesiace ku dňu podania ponuky, doloží vybratý
uchádzač pre podpisom zmluvy.
B) Predpokladaná celková cena predmetu zákazky:
Cena sa uvádza v zložení:
- Cena bez DPH
- DPH
- Cena s DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej
informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

10. Obsah ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady
v elektronickej forme a to:
-krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, s požadovanými informáciami
podľa bodu 10. A, B.
11. Spôsob doručenia
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu o označená údajmi:
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača ( jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania )
- označenie „Zákazka na dodanie tovaru – neotvárať“
- heslo: „DREVENÉ BOX-PALETY“
12. Miesto a termín predkladania ponúk:
Ponuku zašlite na adresu verejného obstarávateľa:
Poštou na adresu:
Agrodružstvo Kameničná
Hlavná 104
Kameničná 946 01

alebo

Osobne na adresu:
Agrodružstvo Kameničná
Hlavná 104
Kameničná 946 01

najneskôr do 29.11.2013 do 15:00 hod. (kancelária č. 1 – administratívna budova).
Po tomto termíne nebudú zaslané informácie premetom skúmania pre účely
výberu zmluvného partnera.
13. Kritériom na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia výsledná cena za všetky položky v EUR s DPH. Ponuka
musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych,
dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy, resp. objednávky a výzvy na
predloženie ponuky.

14. Hodnotenie ponúk:
Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky účasti podľa výzvy na
predkladanie ponúk, budú vyhodnocované podľa kritéria - najnižšia výsledná cena.
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávať:
- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky v
prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov
vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarávania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak
sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená /§ 46/;
- všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v
prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu s predložených ponúk alebo zruší
postup zadávania zákazky;
- zaslanie informácie – cenovej ponuky, ktorá tvorí podklad pre výber zmluvného
partnera na uvedený predmet zákazky nezakladá pre odosielateľa žiadne nároky na
uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky;
- uchádzač je povinný oceniť uvedený predmet zákazky, podľa bodu č. 4, opisu
predmetu zákazky. Ak nebudú ocenené uvedené položky, verejný obstarávateľ danú
cenovú ponuku nebude vyhodnocovať;
- v prípade podrobnejších informácií kontaktujte, +421 907 143 595, resp.
m.k@centrum.sk
Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme.
V Stupave dňa 12.11.2013

Mgr. Michaela Kollarová

