Výzva na predloženie ponuky.
Obec Jarabina
Obec Jarabina, ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1.písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky - tovary
„Rôzne podoby vody- Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného
dedičstva Poľsko- slovenského pohraničia“– INFOKIOSK
zákazka s nízkou hodnotou 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:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b ZVO
Verejný obstarávateľ:
Obec Jarabina
Sídlo:
Jarabina, Jarabina 58, 065 31 Jarabina
Zastúpený:
Lívia Kovalčíková
Osoba zodpovedná za VO: Mgr. Katarína Slobodová
Tel. kontakt:
0904 492 107
IČO:
00329932
DIČ:
202069857
e-mail:
kaspaslovakia@gmail.com
web:
www.obecjarabina.sk
2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Ponuky je možné predložiť:
- v elektronickej forme do 3.5.2019 na adresu kaspaslovakia@gmail.com
Do predmetu správy, ktorá obsahuje ponuku, je potrebné uviesť: „Rôzne podoby vodyRabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva Poľskoslovenského pohraničia“– INFOKIOSK
– Neotvárať“
Alebo
v písomnej forme poštou alebo osobne do 3.5.2019 na adresu Kaspaslovakia s.r.o,
Tokajská 29,040 18 Košice. Na obálke ponuky je potrebné uviesť: „Rôzne podoby vodyStrana 1 z 9

Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky
slovenského pohraničia“– INFOKIOSK

prírodného dedičstva Poľsko-

– Neotvárať“
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 14 tejto výzvy. Ponuka uchádzača
byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.
3.

nesmie

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Mgr. Katarína Slobodová, 0904 492 107
4.

Predmet obstarávania:

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník: 32322000-6 Multimediálné zariadenia,
32552510-5 Videotextové terminály
30213000-5 Osobné počítače
5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Kúpna zmluva
6.

Podrobný opis predmetu zákazky

Tvorí prílohu č.1 tejto výzvy
7.

Predpokladaná hodnota zákazky:

V prípade ak predpokladaná hodnota zákazky ( priemer predložených ponúk) bude do
15 000,00 EUR bez DPH, budú sa ponuky posudzovať ako súťažné a určí sa úspešný
uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu v EUR bez DPH
8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Katastrálne územie obce Jarabina
Doba dodania: do 30.11.2019
9.

Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Súťažné podklady sú súčasťou výzvy a sú bez poplatku

10.

Financovanie predmetu zákazky:
Integrovaný regionálny opereračný program

11.

Lehota na predloženie ponuky:
3.5.2019 .

12.

Spôsob predloženia ponuky:
Poštou alebo osobne alebo emailom podľa bodu 2 tejto výzvy

13.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
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Najnižšia cena bez DPH
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuka sa predkladaná v prípade e-mailového doručenia vo formáte pdf, v prípade doručenia poštou
alebo osobne v papierovej forme. Ponuka sa predkladaná v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku,
spôsob označenia ponúk je definovaný v bode 2. Variantné riešenie sa neumožňuje. Ponuka sa
predkladá na celý predmet zákazky
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje
a)
b)

Podpísaný návrh na plnenie kritérií príloha č. 2
Podpísanú prílohu č. 3 Súhrné čestné prehlásenie

15. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk : dňa 6.5.2019 o 8:00 hod. Miesto otvárania obálok Tokajská 29, 040 18 Košice.
16. Postup pri otváraní ponúk:

Otváranie ponúk je neverejné
17. Lehota viazanosti ponúk:

31.5.2019
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi
Mgr. Katarína Slobodová
Tokajská 29. 040 18 Košice
0904 492 107
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa na nižšie
uvedenom odkaze, odkiaľ je možné stiahnuť si jednotlivé prílohy.
http:// www.obecjarabina.sk
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.
V Jarabine, dňa 25.4.2019
Mgr. Katarína Slobodová
Poverená osoba pre VO
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Príloha č. 2

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
„Rôzne podoby vody- Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného
dedičstva Poľsko- slovenského pohraničia“– INFOKIOSK

Cena za infokiosk bez DPH

20% DPH

Cena za infokiosk s DPH

Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

..........................................................................
Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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Príloha č. 3
Súhrnné čestné vyhlásenie

Dole podpísaný .............................. ako štatutárny zástupca/
poverená osoba
spoločnosti ............................................
ČESTNE PREHLASUJEM
-

Som oprávnený dodávať predmet zákazky a spĺňam podmienky účasti podľa §32
odst.1, písmeno f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zároveň vyhlasujem, že
-

-

všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom;
všetkému, čo bolo v súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo
nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, tzn. spytovali sme sa a sme si
vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným
obstarávateľom, budeme zo súťaže vylúčení;
Súhlasím s Návrhom kúpnej zmluvy v prílohe 4

Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

..........................................................................
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Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

Príloha č. 4

KÚPNAZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

Predávajúci:
Obchodné meno:
Zástupca oprávnený jednať:
E-mail preúčelyzmluvy:
Bankovéspojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
na strane jednej ako „predávajúci“
a

Kupujúci:

Objednávateľ:
Obec Jarabina
Sídlo:
Jarabina, Jarabina 58, 065 31 Jarabina
Zastúpený:
Lívia Kovalčíková starostka obce
IČO:
00329932
DIČ:
202069857
Bankové spojenie:: VÚB Stará Ľubovňa
Číslo účtu:
SK 0602 0000 0000 0915 328602
Ttel.:
+421 52 / 428 40 51
e-mail:
starosta@obecjarabina.sk
na strane druhej ako„kupujúci“

uzatvorili túto zmluvu
Článok II.
Podklady pre uzatvorenie zmluvy
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Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle ust. § 99 zákona NR SR
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní").
Článok III.
Právne predpisy
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb - Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ust. zákona č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Článok IV.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je dodanie „INFOKIOSKU“ podľa špecifikácie a množstva uvedeného v
Prílohe č.1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Článok V
Kúpna cena a a platobné podmienky
1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle ust. zákona č.18/1996 Z. z. v
znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Celková cena predmetu zmluvy neprekročí počas jej trvania čiastku ......................EUR bez DPH.
2. V nadväznosti na ods. 1 tohto článku kúpna cena je:
cena bez DPH ........................... €
20 % DPH ........................ €
cena spolu s DPH ....................€
slovom: ........................................................
3. Kúpna cena je výsledná cena pre kupujúceho a zahŕňa v sebe DPH a dopravu na miesto
určenia vrátane zloženia, zmontovania a spustenia INFOKIOSKU na určené miesto kupijúceho.
4. Kupujúci neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu
5. Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe faktúr predávajúceho po odovzdaní a prevzatí
predmetu zmluvy. Podkladom pre vystavenie a odoslanie faktúr bude dodací list, potvrdený
kupujúcim pri prevzatí predmetu zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na 30 dňovej lehote
splatnosti od dňa doručenia faktúry.
6. Fakturácia bude uskutočnená v eurách.
7. Predávajúci zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti
daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty znení
neskorších predpisov.
8. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať všetky potrebné
náležitosti. Po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
Článok VI
Zmluvné pokuty
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1. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny v termíne splatnosti faktúry riadne dodaného
predmetu zmluvy resp. jeho časti má predávajúci právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02%
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania predávajúceho so splnením dodávky predmetu zmluvy resp. jeho časti je
kupujúci oprávnený od predávajúceho požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny časti
predmetu zmluvy, s ktorého dodaním je predávajúci v omeškaní, za každý deň omeškania. Tým
nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa ust. § 371 ods.2 Obchodného
zákonníka
Článok VII
Termín , miesto plnenia a dodacie podmienky.
1. Predávajúci dodá kupujúcemu predmet zmluvy na základe vyzvania. Najneskôr však do
30.11.2019
2.Miesto plnenia je obec Jarabina. Konkrétne miesto plnenia bude uvedené v objednávke
kupujúceho.
3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy okamihom jeho prevzatia od
predávajúceho na základe dodacieho listu, potvrdeného oboma zmluvnými stranami.
Článok VIII.
Záručné podmienky, reklamačné konanie
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude dodaný v súlade s touto zmluvou, v
rozsahu a špecifikácii uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, že bude mať vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských
technických normách.
2. Záruka na predmet zmluvy je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania
predmetu zmluvy
3. Dokladom o prevzatí predmetu zmluvy je dodací list podpísaný poverenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
4. Vady zjavné, zistené pri prevzatí predmetu zmluvy bude kupujúci reklamovať u
predávajúceho najneskôr do 30 dní odo dňa dodania predmetu zmluvy.
5. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 dní po doručení písomnej
reklamácie.
6. Odstránenie vady predávajúci vykoná dodaním náhradného predmetu zmluvy, ktorý má
porovnateľné parametre ako predmet zmluvy špecifikovaný v Prílohe č. 1. 7. Skryté vady má
kupujúci právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.
7. Prípadné nároky z vád na predmete zmluvy budú riešené v zmysle ustanovení § 436 a nasl.
Obchodného zákonníka.
8. V prípade opakovaného výskytu tej istej vady predmetu zmluvy, resp. jeho jednotlivých
položiek má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.
Článok IX.
Ostatné práva a povinnosti
1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku.
2. Predávajúci nesmie bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho previesť záväzky zo zmluvy na
tretiu osobu.
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3. Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané iba formou písomných dodatkov k
tejto zmluve, po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami. Tieto dodatky tvoria nedeliteľnú
súčasť zmluvy.
Článok X.
Odstúpenie od zmluvy
1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a ust.§ 344 a nasl.
Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci mešká so splnením zmluvného
termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne
stanovená lehota na plnenie.
4. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak kupujúci neplní svoje zmluvné
povinnosti. Musí však vyzvať kupujúceho a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom
termíne od zmluvy odstúpi.
5. Plnenie predmetu zmluvy alebo jeho časti ku dňu odstúpenia od zmluvy bude riadne
vyfakturované v zmysle tejto zmluvy.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pre každú zo zmluvných strán po 1
vyhotovenie.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho

V.........................

---------------------------------Za kupujúceho

V .........................................

--------------------------------------za predávajúceho
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