VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Web organizácie (URL):

Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
35 541 016
www.vucke.sk

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Ing. Danka Sochová Čolláková
055/ 7268 327
danka.sochova@vucke.sk

2. Názov predmetu zákazky:
„Vyhotovenie znaleckého posudku“
3. Typ zákazky:
Poskytnutie služby
4. Stručný opis predmetu zákazky :
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (výmenníková stanica) súp. č. 3003
s príslušenstvom na pozemku registra C KN parc. č. 3205/8 v k. ú. Letná, obec Košice
– Staré Mesto, okres Košice I. Pozemok nie je predmetom ocenenia.
5. Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky :
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Nehnuteľnosti v Košiciach.
6. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Znalecký posudok v počte vyhotovení 3 ks.
Táto výzva je prístupná na stránke verejného obstarávateľa na nižšie uvedenom
odkaze.
https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zakazky-podla-par9ods9/vyhotovenie-znaleckeho-posudku-9.html

7. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie.

8. Lehota na dodanie alebo uskutočnenie predmetu zákazky:
Do 14 dní od doručenia objednávky.
9. Hlavné podmienky financovania a
na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

platobné

podmienky,

alebo

odkaz

Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní
odo dňa jej doručenia. Prílohou faktúry bude vyhotovený znalecký posudok
v požadovanom počte vyhotovení. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných
zdrojov verejného obstarávateľa. Po skončení procesu verejného obstarávania bude
úspešnému uchádzačovi zaslaná objednávka na dodanie predmetu zákazky verejným
obstarávateľom.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
Neuplatňuje sa.
11. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk :
Lehota je do 14.08.2017.
Doručenie elektronickou poštou: e-mailová adresa: danka.sochova@vucke.sk
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 15 tejto výzvy.
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy
a jej príloh.
Predkladanie ponuky elektronickou poštou.
12. Obhliadka predmetu zákazky:
Obhliadka miesta výkonu práce sa v prípade potreby dohodne na tel. č.
055/ 7268 327.
13. Lehota viazanosti ponúk :
Minimálna lehota viazanosti: 31.09.2017.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotené zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa
na základe najnižšej ceny.
15. Obsah ponuky:
Cenová ponuka.
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy.
16. Spôsob určenia ceny:
Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu
a to v členení:

Cena predmetu zákazky bez DPH.....................................EUR
DPH 20% ........................................................................ EUR
Cena predmetu zákazky celkom s DPH.............................EUR
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
-

-

Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
v platnom znení. Cena bude stanovená v mene EUR.
Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace
s realizáciou predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné)
v zmysle tejto výzvy. Cena za predmet musí byť určená a vychádzať z celého
predmetu zákazky na základe opisu predmetu zákazky.

17. Zmluvné podmienky:
Neuplatňuje sa.
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti,
za ktorých bolo toto zadávanie zákazky podľa §117 vyhlásené, ak ani jeden uchádzač
nesplní podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať
určeným požiadavkám na predmet zákazky, resp. ak ponuky prevýšia finančné
možnosti verejného obstarávateľa.

Košice, dňa: 07.08.2017

Ing. Danka Sochová Čolláková
referent OSM

