Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Rešov
IČO: 00322547
DIČ: 2020624628
Sídlo organizácie: Rešov 36
086 21 Lukavica
Telefón:
+421 54/479 72 27
e-mail:
ouresov@gmail.com
V zmysle splnomocnenia zo dňa 08.02.2016 splnomocnenec na vykonanie procesu VO:
Názov spoločnosti : TIBURON s. r. o.
Levočská 12
080 01 Prešov
sekretariat@tiburon.sk
2. Názov predmetu zákazky:
„Informačný systém v obci Rešov“.
3. Tovar
4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka a montáž komplexného rozsahu komponentov tvoriacich
Informačný systém v obci Rešov. Podrobný opis tovaru a montáže je uvedený v prílohe výzvy
- Projekt realizácie.
5. Možnosť predloženia variantných riešení
Neumožňuje sa predkladať variantné riešenia. Ponuka musí byť predložená na požadovaný
predmet zákazky a taktiež na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti tovaru. Každý
uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
6. Typ
Objednávka
7. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy
Počas realizácie diela
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predloženie faktúry podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve so splatnosťou 14 dní od
vystavenia faktúry.
9. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač musí preukázať, že podniká v oblasti, ktorá je predmetom obstarávania. Uvedenú
skutočnosť preukáže predložením výpisu z OR, ŽR alebo autorizačné osvedčenie (fotokópia
originálu alebo výpis s portálu www.orsr.sk, www.zrsr.sk)

10. Obsah ponuky
- Identifikačné údaje uchádzača
- Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti (podľa bodu 9. výzvy)
- Cenová ponuka na predmet zákazky
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom s DPH. V prípade rovnosti cien uchádzačov bude úspešná ponuka
uchádzača, ktorý predložil ponuku v kratšom časovom termíne.
12. Lehota a adresa na predkladanie ponúk
Dátum: do 30.3.2016 (do 13.00 hod.)
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť e-mailom, poštou alebo osobne kontaktnej osobe na
adrese: TIBURON s. r. o.
Levočská 12
080 01 Prešov
Uchádzač vloží cenovú ponuku na predmet obstarávania do samostatnej obálky. Obálka musí
byť uzatvorená a označená:
„Neotvárať – Ponuka na realizáciu diela „Informačný systém v obci Rešov“.
Ak je cenová ponuka doručená e-mailom, do predmetu správy treba uviesť:
„VO na realizáciu diela „Informačný systém v obci Rešov“.
E-mailová adresa na doručenie cenovej ponuky je sekretariat@tiburon.sk
Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná
a vráti sa uchádzačovi neotvorená.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
13. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH
19.397,14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk
Dňa: 16.05.2016
15. Ďalšie informácie obstarávateľa
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu
neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje rovnaký predmet
zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa,
lebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné. Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel
rušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením
dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní
znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez
ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
16. Obmedzenie počtu uchádzačov
Bez obmedzenia.

Príloha: Projektová dokumentácie diela
V Prešove, dňa 17.03.2016

........................................
Mgr. Adriána Pathyová
Konateľka spoločnosti

