Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na realizáciu aktivity:
Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie podporovanie zmeny
v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
Pracovno-školiaci
materiál
pre
sadenie,
zber
a
uskladnenie
poľnohospodárskych plodín
v rámci projektu „Skvalitnenie sociálnej situácie obyvateľov MRK komunitnými
aktivitami v obci Prenčov“
Operačný program:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Spolufin. fondom:
Európsky sociálny fond
Prioritná os:
2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie:
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s
osobitným zreteľom na MRK
Kód výzvy:
OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02
ITMS kód Projektu:
27120130620
1. Identifikácia:
Názov:
IČO:
Sídlo:
Obec (mesto)
Ulica
PSČ

Obec Prenčov
00 320 943
Prenčov
Prenčov 300
969 73

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Mgr. Alena Ciglanová,
starostka obce

Telefón, fax:
045 / 672 62 44
E-mail:
prencov@prencov.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2. Druh zákazky:
zákazka na dodanie tovaru
3. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia aktivity:
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Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie podporovanie zmeny
v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
Pracovno-školiaci
materiál
pre
sadenie,
zber
a
uskladnenie
poľnohospodárskych plodín
v rámci projektu „Skvalitnenie sociálnej situácie obyvateľov MRK komunitnými
aktivitami v obci Prenčov“
4. Klasifikácia predmetu obstarávania – Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník CPV:
03100000-2
03121100-6

03111700-9

03452000-3

5. Opis predmetu zákazky:
Osivá, sadivá, sejivá, priesady,
poľnohospodárskych plodín

hnojivá,

chemická

ochrana

a ošetrovanie

6. Popis a rozpis požadovaných služieb predmetu zákazky
5 bal.
výsevný substrát 70l
20 bal.
substrát kvetinový 50l
20 bal.
substrát univerzálny 50l
25 bal.
jiffy rašelinové tablety 30mm
10 bal.
rašelina 50l
75 kg
hnojivo Cererit
250 kg
hnojivo NPK
2 kg
2 kg
1 kg
2700 kg
200 ks

cibuľa sadzačka
cesnak
hrach sladký
zemiaky sadbové
jahody

132 ks

semená zeleniny a strukovín (mrkva, petržlen, kaleráb skorý a neskorý,
patizón, špenát, rukola, šalát kučeravý, šalát hlávkový, uhorka poľná,
uhorka šalátová, paštrnák, pór, cuketa, kukurica cukrová, rajčiak
kolíkový, rajčiak tornádo, cherry rajčiaky, kel ružičkový, reďkovka
guľatá, tekvica zelená, tekvica hokaido, paprika zelená, paprika
červená, paprika kozie rohy, paprika chilli, paprika jabĺčková, paprika
žltá skorá, fazuľa kríčková, zeler buľvový, cvikla okrúhla, kapusta biela
neskorá, kapusta červená letná, – 4 bal. z každého)

10 ks
10 ks
10 ks
4 ks
10 ks
10 ks
6 ks

malina červená stáleplodivá
malina žltá 2xrodivá
ostružinomalina
arónia čiernoplodá
červená ríbezľa
čierna ríbezľa
kamčatská (sibírska) čučoriedka
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10 ks
5 ks
5 ks
4 ks

egreš
rakytník rešetliakový (samec)
rakytník rešetliakový (samica)
josta

5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks
5 ks

jabloň Fuji
jabloň Breaburn
jabloň priesvitná letná
hruška Nitra
hruška Konferencia
ringlota zelená
slivka Čačanská lepotica
slivka Jojo
lieska Lombardská biela alebo Webbova
čerešňa KORDIA
čerešňa KEREŠOVA

7. Predpokladaná hodnota zákazky vrátane bez DPH:

4.333,34 €

8. Doplňujúce informácie
Uchádzač môže obstarávateľa požiadať o ďalšie informácie k predmetu
zákazky najneskôr do 05. 03. 2015 do 10.00 hod. elektronickou poštou zasielanou na
e-mailovú adresu prencov@prencov.sk. Následne mu budú odoslané doplňujúce
informácie elektronickou poštou.
9. trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie poskytovania služby:
Predpokladané obdobie od uzatvorenia zmluvy: 6 mesiacov
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky sa bude financovať v súlade so Zmluvou o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. 241/2014-IZ-4.0/V v rámci projektu
„Skvalitnenie sociálnej situácie obyvateľov MRK komunitnými aktivitami v obci
Prenčov“, Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Spolufinancované
fondom:
Európsky sociálny fond, Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie,
Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce
a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na
MRK, Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02, ITMS kód projektu: 27120130620,
uzatvorenou s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Úhrada za dodaný tovar vykonaná na základe plánovanej zmluvy na dodanie
tovaru medzi obcou Prenčov a dodávateľom tovaru a jej následnej fakturácie po
dodaní tovaru.
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11. Miesto dodania tovaru:
Obec Prenčov, Obecný úrad č. 300, 969 73 Prenčov
12. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží:
 Základné údaje o uchádzačovi, t.j. názov, sídlo, meno štatutárneho zástupcu,
IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail)
 Cenovú ponuku v EUR, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa na obstaranie
celého predmetu zákazky uvedené v bode 3 Výzvy
 Uchádzač musí uviesť, či je, resp. nie je platiteľom DPH. Uvedenú skutočnosť
dokladuje čestným vyhlásením
 Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov
a údajov uvedených v ponuke
 Kópia výpisu z obchodného registra, príp. živnostenského oprávnenia alebo
výpisu zo živnostenského registra, nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu
predloženia ponuky, resp. výtlačok prostredníctvom internetu.
13. Kritérium a spôsob hodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov
Podmienkou zaradenia uchádzača do vyhodnotenia ponúk je splnenie
všetkých podmienok účasti v bode 12 Výzvy.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
14.11 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: celková cena v EUR s DPH za
obstaranie predmetu zákazky zahrňujúca všetky náklady dodávateľa
14.2. Spôsob vyhodnotenia ponúk: úspešným uchádzačom sa stane uchádzač,
ktorý predloží najnižšiu celkovú cenovú ponuku v EUR s DPH na obstaranie
predmetu zákazky, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa.
15. Lehota na predkladanie ponúk:
Najneskôr do 09. 03. 2015 do 12.00 hod.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť
v stanovenej lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením
obchodného mena a sídla uchádzača s výrazným označením: SADIVÁ - SÚŤAŽ,
NEOTVÁRAŤ!
Ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu:
Názov:
Obec Prenčov
Sídlo:
Obec (mesto)
Prenčov
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Ulica
PSČ
Miestnosť:

Prenčov 300
969 73
podateľňa Obecného úradu

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca písomne potvrdí jej
prijatie. Potvrdenie o prevzatí príjemca potvrdí na doklad predložený uchádzačom,
kde tento musí obsahovať názov a sídlo uchádzača, názov a sídlo verejného
obstarávateľa a názov zákazky.
V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou alebo kuriérom musí
byť doručená v stanovenom čase, pričom sa do úvahy neberie dátum jej odoslania.
16. Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 09. 03. 2015 do 12.00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom vrátené neotvorené.
17. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 09. 03. 2015 o 13.00 hod.
Miesto:
Názov:
Kontaktná osoba:
Telefón:

Obecný úrad Prenčov
Obec Prenčov
Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce
045 / 672 62 44

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 31. 05. 2015.
19. Typ právneho vzťahu:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na dodanie tovaru podľa
ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom
znení.
Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom
sídle verejného obstarávateľa.
V Prenčove, dňa 23. 02. 2015
Mgr. Alena Ciglanová
starostka obce
Prenčov
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