Verejný obstarávateľ: OBEC BEŠEŇOV, 941 41 Bešeňov č. 33
___________________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky
„Dodávka stavebného materiálu na opravu miestnych komunikácií“.
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Verejný obstarávateľ
Sídlo
Štatutárny orgán
IČO
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón/fax
Osoba poverená VO

:
:
:
:
:
:
:
:

Obec Bešeňov
Obecný úrad č.33, 941 41 Bešeňov
Ing. Gabriel Timoranský, starosta
00308790
VÚB Nové Zámky
171427-172/0200
035 6487121
Ing. Július Kelemen, mob. 0905607388

2. Predmet zákazky
Zákazka na dodanie tovaru vrátane naloženia tovaru u dodávateľa na dopravné prostriedky,
prepravy tovaru a vyloženia tovaru na miesto dodania predmetu zákazky .
3. Názov predmetu zákazky
„Dodávka stavebného materiálu na opravu miestnych komunikácií“.
4. Opis predmetu zákazky
Predmetom tejto zákazky ja nákup nasledovného stavebného materiálu vrátane jeho naloženia
u dodávateľa na dopravné prostriedky, prepravy a vyloženia na miesto dodania predmetu
zákazky:
a) HÁČKO – zámková dlažba, rozmery 60x165x200 mm, sivej farby, v množstvo 175,00 m2
b) HÁČKO POLOVICA – zámková dlažba, rozmery 60x165x100 mm, sivej farby,
v množstvo 11,00 m2
c) HÁČKO – zámková dlažba, rozmery 80x165x200 mm, červenej farby, množstvo 64,00 m2
d) OBRUBNÍK PARKOVÝ, rozmery 200x50x1000 mm, sivej farby, množstvo 225 kusov
e) OBRUBNÍK ZÁHRADNÝ, rozmery 200x100x1000 mm, sivej farby, množstvo 48 kusov
Ak budú stavebné materiály uvedené pod písmenami a) až e) dodávané na nevratných paletách
tak sú nevratné palety predmetom tejto zákazky. Ak budú stavebné materiály uvedené pod
písmenami a) až e) dodávané na vratných paletách tak je predmetom tejto zákazky aj preprava
vratných paliet od verejného obstarávateľa k dodávateľovi.
5. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
6. CPV kódy
44113100-6 Dlažobné materiály
7. Cena
Predpokladaná cena zákazky: 3500,00 € bez DPH
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8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
9. Miesto dodania predmetu zákazky
Obec Bešeňov – Obecný úrad, adresa: 941 41 Bešeňov 33, Slovenská republika
10. Ohliadka miesta plnenia zákazky
Nie je potrebná
11. Podmienky účasti
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť:
a) kópiu dokladu o oprávnenosti podnikať, ktorou preukáže, že je oprávnený poskytovať
predmet zákazky – výpis z obchodného, alebo živnostenského registra uchádzača
b) čestné prehlásenie o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom v sociálnej
poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne o tom že nenastali
žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky
c) súhlas uchádzača s podmienkami verejného obstarávateľa pre toto verejné obstarávanie
12. Obsah ponuky
a) cenová ponuka na celý predmet zákazky nasledovne:
poradové názov tovaru / služby
množstvo
číslo
1
2
3
4
5
6

7

HÁČKO – zámková dlažba, rozmery
60x165x200 mm, sivej farby
HÁČKO POLOVICA – zámková dlažba,
rozmery 60x165x100 mm, sivej farby
HÁČKO – zámková dlažba, rozmery
80x165x200 mm, červenej farby
OBRUBNÍK PARKOVÝ, rozmery
200x50x1000 mm, sivej farby
OBRUBNÍK ZÁHRADNÝ, rozmery
200x100x1000 mm, sivej farby
naloženia tovaru u dodávateľa tovaru pod
poradovým číslom 1 až 5 na dopravné
prostriedky, preprava a vyloženie na
miesto dodania predmetu zákazky
nevratné palety ( ak sa tovar v položkách 1
až 5 dodáva na nevratných paletách podľa
obvyklého balenia u dodávateľa )

spätná preprava vratných paliet od
vereného obstarávateľa k dodávateľovi
v prípade dodávky tovaru pod poradovým
číslom 1 až 5 na vratných paletách
Celková cena za položky 1 až 8
8

b) doklady podľa bodu 11. tejto výzvy

175,00 m2
11,00 m2
64,00 m2
225 kusov
48 kusov
tovar pod
poradovým
číslom 1 až 5
( uveďte
skutočné
množstvo )
ks
1 krát
preprava

celková
cena bez
DPH

celková
cena s
DPH
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13. Predloženie ponuky
Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou, alebo osobne v zalepenej
obálke s označením „Verejná súťaž – neotvárať - dodávka stavebného materiálu na opravu
miestnych komunikácií“ na adresu: Obecný úrad Bešeňov, 941 41 Bešeňov 33
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 09.03.2015 o 9:00 hod.
14. Otváranie ponúk
Dátum a čas otvárania ponúk: 09.03.2015 o 10:00 hod.
Miesto otvárania ponúk: Obecný úrad Bešeňov.
15. Kritérium na hodnotenie ponúk
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena zákazky v EUR s DPH. Cenovú ponuku
uchádzača s najnižšou cenovou ponukou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ
vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto ponuku príjme a ostatným uchádzačom
oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.
16. Lehota viazanosti ponúk
Verejný obstarávateľ vystaví úspešnému uchádzačovi objednávku v lehote viazanosti ponúk.
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 30.4.2015
17. Ďalšie informácie
a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ceny
v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov na predmet zákazky.
b) Všetky náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez
akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.
c) Verejný obstarávateľ vyžaduje pri dodávke tovaru vyhlásenie o zhode dodaných výrobkov.
18.Splnomocnená osoba na VO
Meno zodpovednej osoby: Ing. Július Kelemen

Schválil: Ing. Gabriel Timoranský

V Bešeňove dňa 24.2.2015

