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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY
(v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

„Prevádzkovanie útulku pre psov v Žiari nad Hronom„
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Žiar nad Hronom
Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Telefón : 045-6787172, 045-6735159
Fax: 045-6787174
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Vájová, Bc. Juraj Horváth-veci technické
e-mail : iveta.vajova@ziar.sk , juraj.horvath@ziar.sk

2.
3.

Predmet zákazky: „Prevádzka útulku pre psov v Žiari nad Hronom“
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je prevádzkovanie útulku pre
psov, ktorý je umiestnený v objekte poľnohospodárskeho družstva v Žiari nad Hronom. Podrobný opis
predmetu zákazky je v prílohe č.1, ktorá je súčasťou výzvy.

4.

Výsledok cenovej ponuky: Zmluva o zabezpečení prevádzky útulku pre psov.

5.

Predpokladaná celková hodnota zákazky (bez DPH): 5 000,00 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na základe nákladov za predchádzajúci rok.

6.

Lehota plnenia: Od účinnosti zmluvy , najneskôr od 1.05.2016 do 30.04.2017 – t.j.12 mesiacov

7.

Miesto aplikácie zmluvy : Objekt poľnohospodárskeho družstva Žiar nad Hronom

8.

Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
8.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov.
8.2 Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového
dokladu vystaveného zmluvným partnerom.
8.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy.
8.4 Splatnosť faktúr je 10 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

9.

Podmienky účasti záujemcov:
Nepožaduje sa

10.
11.

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Obhliadka miesta je potrebná.
Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Záujemca predloží ponuku v uzatvorenom obale označenom
„Prieskum trhu – „Prevádzkovanie útulku pre psov v Žiari nad Hronom“ - NEOTVÁRAŤ.
a) lehota na predkladanie ponúk - dátum : 25.04.2015 čas : do 14,00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,
c) ponuky môžu byť zaslané aj e-mailom na adresu iveta.vajova@gmail.com
d) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
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12.

Spôsob stanovenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
- cena za predmet plnenia musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky – podľa
špecifikácie. Špecifikácia tvorí prílohu Výzvy.
- cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak uchádzač je platiteľom DPH uvedie
cenu osobitne aj s DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH jeho cena sa bude brať ako cena konečná vrátane DPH
( zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, § 3 ods. 3 ).

13.

Kritéria na hodnotenie ponúk :
- cena s DPH za dodanie predmetu zákazky
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejného obstarávateľa
verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú . Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a
ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.

14.

Lehota viazanosti ponúk:
Do 31.12.2016

15.

Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:
Výsledkom bude uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky „Prevádzkovanie útulku pre psov v Žiari
nad Hronom“ , medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom , bez automatického
predlžovania zmluvy.

16. Zábezpeka ponúk:
Nepožaduje sa
17. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská.
18. Ďalšie informácie:
V zmysle platného zákona s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, ktorá nie je podlimitná ani nadlimitná ( § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) nie je možné podať
námietky. Zákazka bude realizovaná ako nie bežne dostupná. Špecifickosť vyplýva z Opisu predmetu
zákazky.

V Žiari nad Hronom, 19.04.2015

Príloha: 1/ Opis predmetu zákazky
2/ Návrh na plnenie

Ing. Juraj Miškovič
prednosta

