OBEC B Á T O V C E
Obecný úrad Bátovce č.2, 935 03 Bátovce
________________________________________________________________________________

V Ý Z V A NA

PREDLOŽENIE

PONUKY

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZVO)

STOLNÝ TENIS PRE VŠETKÝCH – NÁKUP ŠPORTOVEJ VÝBAVY BÁTOVCE
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:

Obec Bátovce

Sídlo:

Obecný úrad 935 03 Bátovce č.2

Štatutárny zástupca:

Ing. Peter Burčo – starosta obce

IČO:

00 306 771

DIČ:

2021022861

Tel.:

+421 36 639 41 02

Fax:

+421 36 639 41 02

E-mail:

starosta@batovce.sk

Internetová stránka:

www.batovce.sk

Bankové spojenie:

Prima banka, a.s.

IBAN:

SK 33 5600 0000 0071 1674 7001

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Obecný úrad Bátovce

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

podateľňa Obecného úradu Bátovce

Ponuky je možné zaslať aj elkektronicky na adresu kontaktnej osoby:
matuskovas@centrum.sk
Kompletné súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení čo poplatkov na
internetovej adrese verejného obstarávateľa: http://www.batovce.sk/
4.

Predmet obstarávania:

STOLNÝ TENIS PRE VŠETKÝCH – NÁKUP ŠPORTOVEJ VÝBAVY BÁTOVCE
5.

CPV: 37461500-2, 37461510-5, 37461520-8

6.

Druh zákazky : tovar

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
nákup športovej výbavy podľa prílohy č.3
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 766,66 € bez DPH
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: Najnižšia cena
Spôsob hodnotenia:
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom
v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako
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víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná
ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti.

10. Dĺžka trvania zákazky: 1 mesiac od vystavenia objednávky
Podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu e) - je
oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré preukazuje uchádzač v zmysle § 32 ods.2 písm.
e) dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – doklad môže
byť fotokópia alebo vytlačený z verejne prístupného internetového portálu: www.orsr, www.zrsr.
10.

11. Použitie elektronickej aukcie : nie
12. Lehota na predloženie ponuky: 12.10.2018 do 9.00 hod.
Spôsob predloženia ponuky: poštou , osobne alebo elektronicky
13. Otváranie ponúk: 12.10.2018 o 9:00 hod - Obecný úrad Bátovce
Postup pri otváraní ponúk:
Zúčastnia sa oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač
môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie.

14. Financovanie predmetu zákazky:
Zákazka bude financovaná z dotácie z Úradu vlády SR - Podpora rozvoja športu na rok 2018
a z vlastných zdrojov.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so splatnosťou
minimálne 30 dní po vystavení faktúry.

15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač predkladá ponuku v listinnej podobe v jednom originálnom vyhotovení.
Ponuka, celá korešpondencia a všetky doklady a dokumenty súvisiace s ponukou, musia byť
predložené v slovenskom jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do
štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku.

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača:
vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe 1 týchto
súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží
tento formulár každý jej člen;

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritérií“ uvedený v Prílohe 2 týchto súťažných
podkladov,

c) Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar. U právnických osôb
napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra
.

Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 zákona o VO.
d) Vyplnený výkaz výmer verejného obstarávateľa / rozpočet uchádzača/

16. Lehota viazanosti ponúk: do 31.8.2018
17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Silvia Matušková –kontaktná osoba na verejné obstarávanie. Tel.: 0903774621,
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mail: matuskovas@centrum.sk
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, alebo budú pre neho
inak neprijateľné.

Bátovce, dňa

25.9.2018
Ing. Peter Burčo
starosta obce
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Príloha 1

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI
Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov
uchádzača

Názov skupiny dodávateľov
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania
uchádzača

IČO
Právna forma
Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa
právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo
zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo
evidencie

Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol
uchádzač založený

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača

Kontaktné údaje uchádzača
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas
verejnej súťaže

Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefón
Fax
E-mail

V....................................., dňa ...

Podpisy:

meno a priezvisko
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PRÍLOHA 2
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Zákazka:

STOLNÝ TENIS PRE VŠETKÝCH – NÁKUP ŠPORTOVEJ VÝBAVY BÁTOVCE

Uchádzač / skupina dodávateľov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Je uchádzač platiteľom DPH?

NAJNIŽŠIA CENA

ÁNO

1

Navrhovaná cena
v eur bez DPH

NIE1

DPH

Navrhovaná cena
v eur s DPH

Ponúkaná cena za uskutočnenie
predmetu zákazky

Pečiatka a podpis uchádzača

nehodiace prečiarknuť
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V Ý K A Z VÝ M E R
Príloha č.3

Predmet dodania:

STOLNÝ TENIS PRE VŠETKÝCH – NÁKUP ŠPORTOVEJ VÝBAVY BÁTOVCE

Položky predmetu zákazky

MJ

Počet

Stolno-tenisový stôl - súťažný

ks

2,00

rakety

ks

16,00

siete na stôl

ks

3,00

sada

2,00

podávače loptičiek

ks

1,00

mantinel na stolný tenis

ks

8,00

siet na loptičky

ks

2,00

elektronické počítadlo Enebe

ks

4,00

Stolno-tenisový stôl - rekreačný

ks

1,00

Záchytné siete

ks

120,00

loptičky

S P O L U za predmet zákazky

Cena s DPH

