Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Nákup športovej výstroje -Futbalové talenty vyrastajú na
Liptove
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Bešeňová
IČO 00315095

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Bešeňová 66, 034 83 Bešeňová, SK
Kontaktná osoba Ing. Martin Baran, +421 905 838 730, besenova@obecbesenova.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 3165,38 € bez DPH
Predpokl. obdobie Dodanie do 4 týždňov od vystavenia objednávky
realizácie:
Lehota na predkladanie do 6.8.2018 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?dUlb0v9M5Hph_uMErP-mvGY
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených

ponukách

Opis
Oblasť Ostatné
Podoblasť Vybavenie športovísk

Predmetom zákazky je nákup športových potrieb pre obec Bešeňová. Vrátane dodania do sídla
verejného obstarávateľa. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky, variantné riešenie
sa nepovoľuje
Poznámka: Produkty – sada dresov + teplákové súpravy musia byť v jednej tovarovej značke z
dôvodu komplexného vizuálu klubu.
"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja
športu na rok 2018“
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Uchádzač v rámci prekladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet je povinný ako prílohu priložiť
aj nasledujúce dokumenty:
1. Cenovú ponuku s opisom ponúkaného predmetu, názov, kód a obrázok predmetu . V cenovej
ponuke je potrebné uviesť identifikačné údaje uchádzača ( obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, Č DPH,
kontaktná osoba , telefón, e-mail )
2. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu v súlade so zákonom § 32 ods.
1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní – výpis z obchodného registra,
živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov;
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živnostenského registra alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov;

Opis
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý
predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného
tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný
obstarávateľ.
V prípade otázok ku požadovanému vybaveniu - Tel. kontakt Mgr. Martina Hajasová - 044/4392 441.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 3165,38
EUR.
Opis zákazky

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä
náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac,
ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela
nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Predmet zákazky bude financovaný čiastočne z iných zdrojov (Úrad vlády SR v rámci programu
Podpora rozvoja športu na rok 2018).
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry.
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade
ak pred uplynutím lehoty nebudú predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
CPV: Hlavný slovník: 18412000-0 (Športové odevy), 37400000-2 (Športový tovar a výbava),
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.10.2018.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že kúpna zmluva resp. objednávka medzi Obstarávateľom a
Dodávateľom nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že
dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku - Úrad vlády SR .
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Nákup športovej výstroje -Futbalové talenty vyrastajú na Liptove
1

1,000 celkom

Zoznam športovej výbavy je definovaný v priloženom dokumente "zoznam športovej výbavy-bešeňová", tento dokument je pre
uchádzačov záväzný. Vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa.

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

zoznam športovej výbavy-bešeňová.DOCX

Iné
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Dátum
18.7.2018

Veľkosť
16,7 kB

