Mesto Podolínec
Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec
V Podolínci, dňa: 01.07.2016
VÝZVA
na predkladanie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Názov organizácie :

Mesto Podolínec

Sídlo organizácie :

Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec

IČO:

00330132

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko:

Ing. Ján Laufik

Č. tel.: 052/4391205

Mobil: 0914333348, 0940600112

e- mail: vovs@podolinec.eu
Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b/ zákona o VO

II. Opis
Názov predmetu zákazky : Dodávka dvoch PC, jednej farebnej tlačiarne
Druh zákazky: tovar /zákazka podľa § 3 ods. 2 zákona o VO/
Miesto dodania práce: Mestský úrad, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Termín dodania : do 15.7.2016
Stručný opis zákazky :
Dodanie - PC HP i3/4GB/500GB/DVD/system 7PRO alebo 10/
- PC HP i7/16GB/1TB/DVD/system 7PRO alebo 10/
- tlačiareň HP A4/farba,tlač,scener,sieť, kopirka/
III. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná celková hodnota predmetu zákazky /s dopravou/ je 2 000,- € s DPH.
IV. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
V. Podmienky účasti
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- návrh na plnenie kritéria stanoveného na vyhodnotenie (konečná suma, s rozpisom bez DPH a s DPH
resp. s upozornením na skutočnosť, že uchádzač nie je platcom DPH).
- doklad o oprávnení poskytovať dodávku predmetu zákazky sa bude vyžadovať po vyhodnotení súťaže
len od úspešného uchádzača a bude postačovať len ako kópia.

VI. Administratívne informácie

Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Ponuku je potrebné doručiť (osobne, e-mailom, alebo poštou) v lehote do 07.07.2016 do 14.45 hod. na
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v časti I. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie
ponuky nebude prijatá, pri poštovej zásielke alebo osobnom doručení bude vrátená na adresu uchádzača
naspäť neotvorená. Obálku s ponukou zaslanú poštou alebo doručenú osobne je potrebné označiť textom
„verejná súťaž – Dodávka PC“. Otváranie ponúk bude verejné s možnosťou účasti uchádzačov a to
08.07.2016 o 10.00 hod. v zasadačke MsÚ Podolínec na prízemí.
VII. Kritéria vyhodnotenia ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena za dodanie celého predmetu zákazky a to na úrovni ceny s
DPH, resp. u neplatcu DPH ceny konečná.
Poradie sa určí podľa výšky navrhnutej ceny uvedenej v jednotlivých ponukách, to znamená, že úspešný
bude uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu v určenom termíne.
VIII. Obsah ponuky
Doklady v zmysle bodu V. tejto výzvy.
IX. Ostatné
1.

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka

2.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejné obstarávanie zrušiť.

3.

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že v prípade nových služieb spočívajúcich v opakovaní
rovnakých alebo porovnateľných služieb ako je predmet zákazky bude postupovať v súlade
s ustanoveniami § 58 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní.

4.

Žiadny z uchádzačov nemá právo na úhradu nákladov spojených s predložením ponuky.

Ing. Daniel Marhevka
primátor mesta

