„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Výzva na predloženie ponuky
Verejný obstarávateľ „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O.
Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. a č.252/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní,podľa smernice NSK o verejnom
obstarávaní zo dňa 30.06.2015 a dodatku č. 1 zo dňa 01.12.2015 Vás týmto vyzýva na predloženie
ponuky na predmet zákazky:

„Farby, laky, maliarské potreby“
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov: „MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
IČO: 42118727
Sídlo: P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany
Kontaktná osoba: Ing. Grič Miroslav
Telefón: 038/532 67 50
038/522 19 11
e-mail: moj-domov@moj-domov.sk
Internetová adresa: www. moj-domov.sk
2. Predmet zákazky
Predmetom zákazky s názvom „Farby, laky, maliarské potreby “ je nákup tovaru s
dovozom do miesta dodania/sídla verejného obstarávateľa.
3. Množstvo alebo rozsah predmetu
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť dodávku vybraných druhov farieb,lakov, maliarských
potrieb podľa potreby zariadenie / podľa Prílohy č.1 /
4. Miesto dodania predmetu zákazky
„MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01
Topoľčany, sklad farby, laky a maliarské potreby .
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet: 448 20000-4, 448 10000-1, 448 32200-3, 448 30000-7
6. Predpokladaná cena
4 990,00 v EUR bez DPH
7. Obsah ponuky
a/ Celková cena musí byť konečná, musí obsahovať cenu zákazky vrátane dopravy, prípadne
iné náklady dodávateľa súvisiace s predmetom dodávky (príloha č. 1 „Farby, laky,
maliarské potreby“).
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
-

sadzba DPH a výška DPH,

-

navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH, upozorní.
b/ príloha č.2
c / Úradne osvedčená fotokópia aktuálneho dokladu podľa §26 ods. 1 písm. f) – je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – dokladom
o oprávnení podnikať (predmet činnosti musí byť v súlade s predmetom zákazky) alebo
dokladom o zapísaní v profesijnom zozname uvedenom profesijnou organizáciou nie
staršom ako 3 mesiace.
Ak uchádzač alebo člen skupiny príslušné doklady nepredloží v uvedenom vyhotovení alebo
poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z tejto súťaže vylúčený a jeho ponuka
nebude ďalej hodnotená.
8. Predloženie ponuky
a) ponuku predložiť v uzatvorenej obálke s uvedenou adresou odosielateľa na adresu:
„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany
označenie ponuky: NEOTVÁRAŤ „Farby, laky, maliarské potreby“
b) lehota na predkladanie ponúk: 18.01.2016 do 15 hod
c) otváranie obálok: 19.01.2016 o 8.00 hod
Ponuka bude predložená poštou.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia.

9. Výsledkom zadania zákazky bude vystavenie objednávky, podľa jednotlivých cien uvedených
v ponuke úspešného uchádzača. Kupujúci si vyhradzuje právo kúpiť tovary neuvedené v
predmete zákazky, ktorého potreba sa vyskytne počas platnosti ponuky - vysúťaženého
finančného limitu. Kupujúci nie je povinný si zakúpiť množstvo jednotlivých druhov tovarov
počas platnosti ponuky vysúťaženého finančného limitu. Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa
prevzatia predmetu zákazky a povinnosť predávajúceho poskytnúť náhradný tovar kupujúcemu
v prípade nefunkčnosti dodaného predmetu zákazky do troch pracovných dní počas trvania
záručnej doby.

a) Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) predávajúceho, ktoré budú
kupujúcemu odovzdané súčasne s
predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať

náležitosti
daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy. Lehota
splatnosti
faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.

10. Kritérium na hodnotenie
Najnižšia cena s DPH.
11. Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami:
Ing. Miroslav Grič
Kontakt: 038/ 532 67 50, 038/522 19 11

Verejný obstarávateľ požaduje dodávku predmetu zákazky najneskôr do 48 hodín od nahlásenia
telefonickej objednávky oprávnenou osobou: Gális Juraj.
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, bude oznámený
výsledok poštou. Uchádzači, nemajú nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou
a doručením ponuky.
Štatutárny zástupca organizácie
Ing. Viera Bútorová, riaditeľka

Topoľčany, 12.01. 2016

Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO

Príloha: č. 1
Predmet zákazky: Farby,laky , maliarské potreby
Zoznam pre ocenenie položiek /vyplní uchádzač/
P.č.

Názov tovaru

Počet
v ks

1.
2.

Penetral 9 kg
40
Riedidlo s 6006
5
3,4 lit
3.
Primalex Plus 25
35
kg
4.
Latex 15 kg
10
5.
Penetrácia hlbková
10
5 lit
6.
Latex 10 kg 20
biely
7.
Farba SV 6003 10
60
kg LEV
8.
Primalex 7,5 kg
40
9.
Riedidlo syntetické
6
9 lit S 6006
10.
Riedidlo aceton
6
9 lit C 6000
11.
Fugen 5 kg
20
Celková cena za predmet zákazky
v€

V ................................................
predávajúci

Cena/ks
bez DPH
v€

Celková
cena bez
DPH

DPH
20 %

Cena
spolu
s DPH
v€

Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO
Príloha č.2

PONUK A

predložená na predmet zákazky

„Farby, laky, maliarské potreby“
pre verejného obstarávateľa
„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany
Predkladá uchádzač
Obchodný názov
uchádzača
Adresa sídla
IČO
IČ DPH SK
(ak uchádzač nie je
platcom DPH,
upozorní)
Meno štatutárneho
zástupcu uchádzača
Kontaktná osoba
pre účely tohto
verejného
obstarávania
Kontakty

Štatutárneho zástupcu
uchádzača

Kontaktnej osoby
uchádzača pre účely tohto
verejného obstarávania

Telefón ( mobilný )

Fax
E-mail
Internetová adresa

V ......................., dňa ......................

...................................................................
( titul, meno, priezvisko štatutárneho
zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby
k podpisu jeho funkcia a podpis )
Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka

Výzva na predkladanie ponúk – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK

Verejný obstarávateľ
„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Predmet zákazky

„Farby, laky, maliarské potreby“

Uchádzač .......................................................................................................................................
(Obchodné meno a sídlo uchádzača)

Kritéria na hodnotenie ponúk

Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH ..................
(vrátane nákladov s dodávkou tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky)

Celková cena za predmet zákazky v € s DPH
(vrátane nákladov s dodávkou tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním
predmetu zákazky)

V .............................. dňa ....................

...................................................................
(titul, meno, priezvisko štatutárneho
zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby
k podpisu jeho funkcia a podpis )
Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka

