ONDALIK, občianske združenie
Krojové zabezpečenie pre folklórny súbor ONDALIK
Zákazka zadávaná podľa §117 – tovary
Výzva

V Ý Z V A
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
dodanie tovaru s názvom „Krojové zabezpečenie pre folklórny súbor ONDALIK“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov obstarávateľa: ONDALIK, občianske združenie
Sídlo obstarávateľa: Ďapalovce 136, 094 05 Holčíkovce
Zastúpený: Ing. Ján Cmár, predseda združenie
IČO: 37883160
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK7409000000000561192268
Telefón: 057/4880712
Fax: 057/4880712
E – mail: obecdapalovce@stonline.sk
Obstarávateľ podľa § 8, ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej len verejný obstarávateľ).
Organizácia poverená verejným obstarávateľom
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš
Mobil: +421 905127229
Telefón: +421 574431022
E-mail: halgas@stonline.sk

2. Názov zákazky a typ zmluvy:
Názov zákazky: Krojové zabezpečenie pre folklórny súbor ONDALIK
Typ

zmluvy: Kúpna zmluva

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov
Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou,
ONDALIK, občianske združenie, Ďapalovce 136.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Opis tovarov:
18410000-6 Špeciálne odevy
Podrobný popis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie krojového zabezpečenia pre folklórny súbor Ondalik:

P.Č.

OZNAČENIE

POČET
/ks/
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1.

2

dievčenský zemplínsky lajblík materiál brokát, zdobenie: stuha,
prymka, filtre

zemplínska sukňa – materiál
rôznofarebný gabardén ,
plisované,
zdobené čipkou a zamatovou
stuhou

12

12

3

zemplínska zástera - čierny
gabardén, plisovaná, strojová
výšivka, čipka

12

4

spodnica – materiál – zmes
bavlna – polyester , madeira

12

5
6

blúzka – materiál - bavlna –
polyester , manžety ručná
výšivka, madeira
čižmy materiál : koža

12
12

Veľkosti si zamerá úspešný uchádzač po podpise kúpnej zmluvy pre konkrétnych členov folklórneho
súboru.
Záruka na zariadenia minimálne 12 mesiacov.
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 996,00 € bez DPH
Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na
predmet zákazky (možnosť predloženia prílohy č. 2 Formulár ponuky).

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa.
5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 35 dní odo dňa účinnosti kúpnej
zmluvy

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 14.02.2019 do 10.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese Obecný úrad, Ďapalovce 136, 094 05 Holčíkovce a osobne na
tej istej adrese (Obecný úrad, Ďapalovce 136, sekretariát) alebo elektronicky na e-mailovú
adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (obecdapalovce@stonline.sk).
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
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adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
označenie heslom:
„KROJE- NEOTVÁRAŤ“

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
d) Otváranie ponúk: dňa 14.02.2019, o 11:00 hod., miestnosť: kancelária starostu, Obecný úrad,
Ďapalovce 136. Otváranie ponúk je neverejné.
e) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnené
údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí
ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou

a ponukou predloženou

úspešným uchádzačom.
Do cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh zmluvy!
f) Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
•

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.

•

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny podľa bodu
11 tejto výzvy)

•

Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše predmet zákazky, ktorý ponúka. Táto
požiadavky slúži na vyhodnotenie minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa na
predmet zákazky (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky),

8. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov dotácie poskytnutej
Úradom vlády Slovenskej republiky. Lehota splatnosti faktúry bude do 30 dní odo dňa doručenia
faktúry kupujúcemu.
Platobné podmienky: po dodaní predmetu zákazky

9. Podmienky účasti: Nepožaduje sa
10.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
−

11.

Najnižšia celková cena s DPH.
Spôsob stanovenia ceny:

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
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D. Ak je uchádzač platcom 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 celkom vrátane DPH.
E. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený
z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej
ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu
vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre
DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004
Z. z..
F. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z
tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať
DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona
č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade
je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť
DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
Cena bude vypracovaná vo forme:

P.Č.

OZNAČENIE

1.

dievčenský zemplínsky lajblík
- materiál brokát, zdobenie:
stuha,
prymka, filtre

2

zemplínska sukňa – materiál
rôznofarebný gabardén ,
plisované,
zdobené čipkou a zamatovou
stuhou

CELKOVÁ
CENA /€/ bez
JEDNOTKOVÁ
DPH za
POČET CENA /€/ bez
požadovaný
DPH
/ks/
počet
12

12

3

zemplínska zástera - čierny
gabardén, plisovaná, strojová
výšivka, čipka

12

4

spodnica – materiál – zmes
bavlna – polyester , madeira

12

5
6

blúzka – materiál - bavlna –
polyester , manžety ručná
výšivka, madeira
čižmy materiál : koža

12
12
xxxx

SPOLU bez DPH:
DPH 20%:
Spolu s DPH

12. Dôvody na zrušenie súťaže:
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Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky,
- ak administratívna kontrola zadávania zákazky uskutočnená Poskytovateľom dotácie
nebude s kladným výsledkom

13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.
Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu kúpnej zmluvy. Predpokladaná lehota na
uzavretie zmluvy: do 28.02.2019.
B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť
oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve
C. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie, a to oprávnenými
osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť.
D. Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše predmet zákazky. Táto požiadavky slúži na
vyhodnotenie minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré
požaduje. Uchádzač môže v ponuke predložiť aj napr. fotografie, prospekty a iné ponúkaného
tovaru.
E. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
F. Ku podpisu zmluvy verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predložiť aktuálny
doklad (originál alebo overenú kópiu), ktorý oprávňuje úspešného uchádzača na dodanie predmetu
zadávania zákazky.
Ďapalovce, dňa 07.02.2019

.........................………………………..................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy

č. 1 Návrh zmluvy
č. 2 Formulár ponuky vo formáte .doc
č. 3 Návrh ceny vo formáte .xls
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