OBEC HORNÝ BAR
Obecný úrad Horný Bar 184 , 930 33

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(ďalej len ako „výzva“)
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/poskytnutie stavebných prác
podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej len ako „ZVO“)
1.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Horný Bar
Sídlo:
Horný Bar 184, 93033
IČO:
00305421
DIČ:
SK 71 0200 0000 1892 8122
Kontaktná osoba vo veciach zákazky:
Telefón:
0918344484
Email:
info@hornybar.sk,
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Telefón:
0918344484
Email:
info@stonline.sk,

2.

Názov predmetu zákazky: Dodanie záhradných setov pre projekt Kultúrbár,
SKHU/WETA/1901/1.1/108
Kód CPV: 39142000-9 - Záhradný nábytok; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)
Druh zákazky: tovar, služba
Spôsob vzniku záväzku: objednávka
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Horný Bar, č. parcely 115/1
Termín dodania predmetu zákazky: do 31.07.2021
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodanie 20 ks záhradných setov vhodný pre
organizovanie rôznych kultúrnych či gastronomických podujatí
•
set sa skladá zo stola a dvoch lavíc bez operadiel
•
čierna kovová konštrukcia, povrchová úprava práškovým lakovaním
•
hrúbka plechu 2,3 mm
•
laty sú z masívneho dreva hrúbky 25 mm, lakované bezfarebným lakom
•
rozmery stola (d x š x v): min.1770 x 460 x 760 mm
•
rozmery lavice (d x š x v): min.1770 x 230 x 460 mm
•
nosnosť lavice min. 240 kg
•
nosnosť stola min. 100 kg
pre projekt s názvom KULTÚRBÁR, kód projektu: SKHU/WETA/1901/1.1/108, Prioritná os:
PA4, Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej
oblasti, Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medzi inštitucionálnej spolupráce a
rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, Druh aktivity: tvorba spoločných
odborných programov (výmenné programy v oblasti kultúry, vzdelávania, výskumu a pod.).
Finančné krytie z dotácie: Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného
príspevku Programu cezhraničnej spolupráce Interreg SKHU Fond malých projektov pre
západný región a z rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného
styku.
Zálohy ani preddavky nebudú poskytované.
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10.

Fakturácia – splatnosť riadne vystavenej faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému
obstarávateľovi.
Vlastná platba bude realizovaná:
Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky, na základe preberacích protokolov
potvrdených verejným obstarávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je
do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia podľa objednávky a špecifikáciu
fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie
ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.
Ponuky sa vyhodnocujú na základe:
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá najnižšia cena s DPH pre predmet
zákazky.
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním predložených cenových ponúk.
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané komisiou verejného obstarávateľa.
1.
V prípade kritéria celková cena v Eur s DPH určeného verejným obstarávateľom,
ktorými je najvýhodnejšia najnižšia cena s DPH, sú pravidlá jeho uplatnenia nastavené takým
spôsobom, že ponuke uchádzača s najnižšou hodnotou daného kritéria (najnižšou cenou) sa
umiestni na 1. mieste v poradí. Vyhodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené
vzostupné poradie všetkých ponúk, ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené, podľa kritérií.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý v hodnotení sa umiestni na 1. mieste. Ďalšie
poradie uchádzačov bude stanovené na základe zostupne od najnižšej do najvyššej celkovej
hodnoty cenových ponúk.
1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk, resp. určenie predpokladanej hodnoty zákazky na
základe doručených cenových ponúk:
Na základe doručených ponúk v rámci tohto prieskumu trhu bude vypočítaný ich aritmetický
priemer:
1. Menší < ako výška finančného limitu uvedeného v par č. 5 odsek 3 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zákona verejný obstarávateľ na základe tohto
prieskumu trhu zaradí cenové ponuky do vyhodnotenia za účelom zadania
zákazky (prijatia ponuky) na vyššie uvedený predmet zákazky a to za
nasledovných podmienok:
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom výsledok prieskumu trhu a úspešnému
uchádzačovi vystaví objednávku na predmet zákazky.
2. V prípade prekročenia finančného limitu par č. 5 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zákona verejný obstarávateľ na základe tohto prieskumu
trhu nepristúpi k uzavretiu obchodného vzťahu zadaním zákazky, ale prieskum
bude slúžiť len pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ).
V takom prípade z predložených cenových ponúk oslovených uchádzačov
nevyplýva pre nich žiadny záväzok z ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní.
2. Variantné riešenie: neumožňuje sa
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3. Hodnotiace kritérium: najnižšia cena s DPH
11. Podmienky účasti uchádzačov:
Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) ZVO a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo
ekvivalentnými dokladmi – doklad o oprávnení dodávať tovar/poskytovať
službu/uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky – splnenie tejto
podmienky preverí verejný obstarávateľ v dostupných IS verejnej správy.
12. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
• Ocenenie predmetu zákazky v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača a opatrené pečiatkou uchádzača (ak relevantné)
13. Použitie elektronickej aukcie: Nie
14. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je do: 13.07.2021 do 11.00 hod. V prípade doručenia poštou
alebo osobne, musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Horný Bar,
Horný Bar 184, 930 33
Spôsob predkladania ponúk:
Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk tejto výzvy elektronicky na emailovú adresu info@hornybar.sk a to tak, že do prílohy emailu priloží scan originálu
prílohy č. 1 tejto výzvy, ktorý bude podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača, alebo na
to poverenou osobou a opatrený pečiatkou (ak sa vyžaduje).
Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je
možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná
oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po
uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
15. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je verejným obstarávateľom stanovená vzhľadom na
čas potrebný na vyhodnotenie ponúk s úspešným uchádzačom končí dňom 31.07.2021.
16. Doplňujúce informácie:
1) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade ak:
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených
v tejto výzve;
• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
• nebude predložená ani jedna ponuka.
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a
neobjednať práce od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa
táto súťaž vyhlasovala.
• Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí
nenávratného príspevku a to oprávnenými osobami v zmysle zmluvných podmienok
zmluvy o poskytnutí príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
• Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka. Ak úspešný uchádzač z
akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s objednávkou verejného obstarávateľa, verejný
obstarávateľ môže vystaviť objednávku ďalšiemu uchádzačovi v poradí. Verejný
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obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v
prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Všetky výdavky
spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi.
V Hornom Bare, dňa 07.07.2021

Štefan Bodó
Starosta obce
Prílohy:
Príloha č. 1: Cenová ponuka
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Príloha. č.1

Cenová ponuka
Názov zákazky:
Dodanie záhradných setov pre projekt Kultúrbár, SKHU/WETA/1901/1.1/108
Identifikačné údaje uchádzača:
Názov uchádzača:.........................................................
Sídlo uchádzača:...........................................................
IČO uchádzača:............................................................
E-mail kont. osoby:......................................................
Telefón kont. osoby:....................................................

P
.
č.

1

Položky predmetu obstarávania

MJ
ks

Dodanie 20 ks záhradných setov vhodný pre
organizovanie
rôznych
kultúrnych
či
gastronomických podujatí
•
set sa skladá zo stola a dvoch lavíc bez
operadiel
•
čierna kovová konštrukcia, povrchová
úprava práškovým lakovaním
•
hrúbka plechu 2,3 mm
•
laty sú z masívneho dreva hrúbky 25 mm, ks
lakované bezfarebným lakom
•
rozmery stola (d x š x v): min.1770 x 460
x 760 mm
•
rozmery lavice (d x š x v): min.1770 x 230
x 460 mm
•
nosnosť lavice min. 240 kg
•
nosnosť stola min. 100 kg

Počet
kusov

Cena za
MJ bez
DPH

Cena
celkom
vrátane
DPH

20

vyplniť

vyplniť

Cena celkom za celý predmet zákazky:
vyplniť
Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH
v ponuke na to upozorní.
Vyplnené
dňa:

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača meno, priezvisko
štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať
v záväzkových vzťahoch
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