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Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
1. Názov, adresa a kontaktná osoba (ďalej „obstarávateľ“)
Názov: Komunita Kráľovnej pokoja
Sídlo: Piešťanská 11/18, 95605 Radošina
IČO: 34003681
DIČ: 2020420446
Tel., fax: 037/7781227
E-mail: kkp@slovanet.sk
Web: www.kkp.sk
Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu: Mgr. Mária Minárová
Telefón: 037/7781227
E-mail: kkp@slovanet.sk
2. Názov zákazky: vodičské oprávnenia
3. Podrobný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby – príprava na vedenie motorového vozidla
v autoškole samostatne pre skupiny B, C, T, D, pre počet osôb spolu počas trvania zmluvy –
skupina B/9 účastníkov, C/4 účastníci, T/3 účastníci, D/2 účastníci.
4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 6 150,00 EUR
5. Lehota a miesto dodania tovaru:
Termín dodania služby: podľa objednávky počas kalendárnych rokov 2014, 2015. Miestom
dodania služby sú mestá: Nitra, Topoľčany, Šaľa, Komárno, Nové Zámky, Kolárovo.
6. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk a podmienky na predkladanie
ponúk:
a) lehota uplynie dňa 7. 5 2014 o 8:00 hod.
b) možnosť doručenia poštou, e-mailom na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy alebo osobne
na tú istú adresu. V prípade doručenia poštou na obálku je potrebne uviesť „NEOTVÁRAŤ“
a s označením “Vodičské oprávnenia“
c) cenová ponuka musí obsahovať kópiu dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky,
identifikačné údaje dodávateľa (adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové
spojenie, kontaktná osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou
jednať za uchádzača, alebo v jeho mene, uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto
skutočnosť upozorní v ponuke,
d) cenovú ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky v slovenskom jazyku
7. Možnosť predloženia ponuky: Na celý predmet zákazky.
8. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa.

9. Lehota viazanosti: 30. 11. 2015
10. Podmienky financovania:
Platby sa budú realizovať bezhotovostným prevodom po dodaní tovaru na základe faktúry so
splatnosťou 30 dní.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý
predmet zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena) vrátane
všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. Oznámenie o výsledku bude
uchádzačom zaslané mailom. S úspešným uchádzačom bude na predmet zákazky uzatvorená
zmluva, v ktorej sa dodávateľ zaviaže strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými
osobami v zmysle článku 12. VZP k Zmluve o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
12. Vyhradenie práva:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo :
1. zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude vystavená objednávka úspešnému
uchádzačovi,
2. neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je
výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý
postup zrušený,
3. nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám
verejného obstarávateľa.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania
zákazky.
V Radošine dňa 23. 4. 2014

ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD.
moderátor KKP – štatutárny zástupca

