OBEC KLIN
Výzva na predkladanie ponúk
_________________________________________________________________
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa :
Obec Klin
Hlavná 199/107
029 41 Klin
IČO: 00314544
Internetová adresa: www.klin.sk
Štatutárny zástupca: Štefan Peňák, starosta obce
tel. 043/ 5584 321, 0915 818 262
email: starosta@klin.sk

1.1.

2.
2.1.

Názov predmetu zákazky : Zabezpečenie verejného obstarávania
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb procesu verejného obstarávania podľa Zákona č.
343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa pre projekt - Turistika bez hraníc - rozvoj poľsko-slovenského turistického chodníka
z Jeleśne do Klina, schváleného v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 3080,25 EUR

2.2
2.3.

Špecifikácia predmetu zákazky a podmienok verejného obstarávania:
 Komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania.
 Určenie postupu verejného obstarávania.
 Príprava súťažných podkladov a návrhu Zmluvy o Dielo.
 Súčinnosť pri uzatváraní zmluvy s úspešným uchádzačom.
Špecifikácia zákazky, ktorá má byť predmetom obstarávania:





Druh zákazky : stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 572 362,04,-EUR bez DPH
Názov zákazky: Vybudovanie cyklotrasy v obci Klin ako doplnenie na prepojenie cyklotrás
medzi obcami Klin a Jeleśnia

3.

Termín poskytnutia služby:
Začiatok: od účinnosti Mandátnej zmluvy

4.

Obsah ponuky:
Uchádzač predloží v ponuke:
a) identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,
štatutárny zástupca)
b) cenu za predmet zákazky vypracovanú v zmysle čl. 9
c) kópiu dokladu o oprávnení poskytvať predmet zákazky
(výpis z obchodného, živnostenského alebo iného registra).

5.

Podmienky financovania zákazky:
Financovanie plnenia predmetu zákazky je z finančných prostriedkov NFP z Programu
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 pre projekt Turistika bez hraníc - rozvoj poľskoslovenského turistického chodníka z Jeleśne do Klina. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavky ani zálohové platby.

6.

Typ zmluvného vzťahu:
Zmluva v zmysle Obchodného zákonníka
Úspešný uchádzač predloží na vyzvanie verejného obstarávateľ návrh Mandátnej zmluvy.

7.

Lehota na predloženie ponúk : 18.08.2017 do 10:00 hod.
Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

8.

Spôsob a adresa na ktoré sa majú ponuky predložiť

8.1

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla verejného
obstarávateľa.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „verejná súťaž - neotvárať“, označenie heslom verejnej súťaže „Zabezpečenie
VO“

8.2

9.
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

Cena a spôsob určenia ceny v ponuke
Cena bude určená v Eur.
Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú cenu uvedie v zložení:
celková cena bez DPH
sadzba DPH a výška DPH
celková cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú cenu celkom, a na skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.
Uchádzač bude ponúkať komplexné poskytnutie služby, tak aby celková cena ponuky
pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy na predkladanie ponúk.

10.

Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena.
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH
cena celkom).
Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu
celkovú cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných
uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti ponukových cien.

11.

Vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 18.8. 2017 o 10.30 hod.

12.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že
predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného
obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
c) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej
obsah je v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie
ponúk, doručená ponuka obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola
predložená v určenej lehote na predkladanie ponúk.

V Kline, dňa 9.08.2017
Štefan Peňák
starosta obce

