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 verejnom
obstarávaní“)

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:
(vo veciach verejného obstarávania)
Telefón:
E-mail:

Ing. Drahomíra Minčičová

Kontaktná osoba:
(vo veciach realizačných)
Telefón:
E-mail:

055 7268 404
drahomira.mincicova@vucke.sk
Ing. Rudolf Balla
055 / 7268 344
rudolf.balla@vucke.sk

2. Názov predmetu zákazky:
„Dodávka záťažového koberca – behúňa na časti chodby 2.poschodia Divíznej
budovy“
3. Typ zákazky:
tovar
4. Stručný opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je dodanie záťažového koberca – behúňa pre Úrad KSK.
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Výzvy.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník: 39531000-3 Koberce
5. Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky :
Budova ÚKSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice
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6. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené touto výzvou,
a jej prílohami.
7. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
8. Typ zmluvy:
Objednávka na predmet zákazky
9. Lehota na dodanie alebo uskutočnene predmetu zákazky:
Lehota plnenia je do 15.9.2018
10. Podmienky financovania zákazky:
Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky bude financovaný formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 14 kalendárnych dní odo
dňa jej doručenia. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa.

11. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač preukáže, že spĺňa § 32 ods. 1 písm. e) platného zákona o verejnom
obstarávaní.

12. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk :
Ponuky je potrebné doručiť v elektronickej forme do 9.8.2018 12:00 na adresu
drahomira.mincicova@vucke.sk s označením predmetu emailovej správy heslom:
„Koberec“ - Ponuka VO - NEOTVÁRAŤ
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 15 tejto výzvy.

13. Obhliadka predmetu zákazky: Nie
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotené zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa na
základe jediného kritéria a to na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky.
15. Obsah ponuky:
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 11 tejto výzvy.
- Cenová ponuka vypracovaná podľa bodu 16. tejto výzvy
- Opis predmetu zákazky
- Ponuku (jednotlivé dokumenty) je potrebné predložiť vo formáte .pdf
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Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy
a jej príloh.
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 v zmysle tejto výzvy a jej príloh.

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za
ktorých bolo toto zadávanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní
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.

18. Prílohy
- Podrobný opis predmetu zákazky

Košice, dňa: 2.8.2018
Ing. Drahomíra Minčičová
referent pre verejné obstarávanie
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