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
Kontaktná osoba: ThLic. PhDr. PaedDr. Branko Tupý, PhD.
Telefón: 037/7781227
E-mail: kkp@slovanet.sk
2. Názov zákazky: TOVAR
3. Podrobný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – skríň, postelí, nábytku a ďalšieho vybavenia pre
Detský domov Močenok so stanovenými rozmermi a profilmi.
Podrobný opis predmetu zákazky a obchodné podmienky sú uvedené v podkladoch na
vypracovanie cenovej ponuky, ktoré si môže uchádzač vyžiadať na e-mail adrese:
kkp@slovanet.sk.
V rámci ponuky predloží uchádzač popis ponúkaného tovaru, z ktorého musí byť zrejmé
splnenie uvedených požiadaviek.
4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 10 000 EUR
5. Lehota a miesto dodania tovaru:
Termín dodania tovaru v lehote do 10 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy medzi obstarávateľom
a dodávateľom. Miestom doručenia tovaru zadávanej zákazky je Komunita Kráľovnej pokoja,
sv. Gorazda 553/28, 95131 Močenok.
6. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk a podmienky na predkladanie
ponúk:
a) lehota uplynie dňa 17. 12 2013 o 23:59 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 “DeD vybavenie“
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: Obstarávateľ nepožaduje predložiť cenovú ponuku na
celý predmet zákazky. Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na všetky časti predmetu
zákazky, alebo len na niektoré časti predmetu zákazky podľa svojich možností.
8. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa.
9. Lehota viazanosti: 31. 12. 2013
10. Podmienky financovania:
Platby sa budú realizovať bezhotovostným prevodom po dodaní tovaru na základe faktúry so
splatnosťou 14 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), príp. jej časti,
vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. Oznámenie o výsledku bude
uchádzačom zaslané mailom.
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
obstarávateľa. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.
V Radošine dňa 7. 12. 2013

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

Výzva zverejnená dňa 8. 12. 2013 ma webovom sídle obstarávateľa www.kkp.sk

