VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Predmet zákazky
„Pracovno-školiaci materiál“ pre projekt „Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu
zdravia a životného prostredia v MRK obce Krásnohorské Podhradie“.
2. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ:

Krásnohorské Podhradie
Hradná 156, 04941 Krásnohorské Podhradie
Peter BOLLO - starosta
00328421
2020961415

3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka Pracovno-školiaceho materiálu (vrátane nákladov na dopravu) pre
projekt „Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu zdravia a životného prostredia
v MRK obce Krásnohorské Podhradie“.
Zatriedenie podľa slovníka spoločného obstarávania:
44800000-8 Náterové farby, laky a tmely
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nasledovných tovarov:
1 Pracovno-školiaci materiál pre budovanie a ochranu životného prostredia – lakírnický materiál
Jednotlivé komponenty, ich špecifikácie a množstvá sú súčasťou prílohy č. 1 - Návrh na plnenie
kritérií.
Predpokladaná hodnota zákazky je 4 247,55 EUR bez DPH (5 097,06 EUR s DPH)
4. Informácie k vypracovaniu ponuky
Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s
požadovaným predmetom zákazky.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o
predpokladanej navrhovanej cene.
Cenovú ponuku žiadame zaslať e-mailom na adresu: consult@ctr.sk
Odoslaním vyplneného dokumentu „návrh na plnenie kritéria“ podľa prílohy č. 2 (spolu s ostatnými
požadovanými dokladmi – body 6 a 11) v lehote na predkladanie ponúk, záujemca splní požiadavku
verejného obstarávateľa na predloženie ponuky.

5. Lehota na predkladanie ponuky
Lehota na predkladanie cenovej ponuky je do 14.01.2015 do 16:00 hod

kód ITMS: 27120130649
číslo zmluvy: 280/2014-IZ-4.0/V

6. Podmienky účasti
K cenovej ponuke je treba predložiť doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky (stačí kópia).
Cenová ponuka musí obsahovať
- Identifikačné údaje uchádzača
- Návrh na plnenie kritéria
- Návrh zmluvy
Z dôvodu zjednodušenia vyhodnocovania ponúk Vás žiadame použiť na predloženie cenových ponúk
dokumenty ktoré sú súčasťou tejto výzvy.

7. Kritérium hodnotenia
Najnižšia cena za celý predmet zákazky.

8. Rozdelenie predmetu zákazky
Požaduje sa cenová ponuka na celý predmet zákazky.

9. Variantné riešenie
Variantné riešenie sa nepripúšťa.

10. Miesto dodania predmetu zákazky
Podľa bodu 2

11. Obchodné podmienky
Zmluvné podmienky sú priložené v prílohe č.3

Dňa 22.12.214
Prílohy:
1) identifikácia uchádzača
2) Návrh na plnenie kritéria
3) Návrh zmluvy o dielo

kód ITMS: 27120130649
číslo zmluvy: 280/2014-IZ-4.0/V

Vypracoval: Ing. Vladimír Kalnovič

Príloha č.1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
(Dotazník uchádzača)

Obchodné meno/názov:
Adresa sídla uchádzača:
Zastúpený :
Registrovaný:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
ABO, IBAN + SWIFT :
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
e-mail:

V.........................dňa.............2014

kód ITMS: 27120130649
číslo zmluvy: 280/2014-IZ-4.0/V

------––––––––––––––––––––––––––––––––––

(meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha č.2

Návrh na plnenie kritéria
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÁ
Obchodné meno/názov:.
Adresa sídla uchádzača:
IČO:
DIČ:
Názov položky

Merná
Jednotková Množstvo Cena bez
jednotka cena bez
DPH v EUR
DPH
spolu
5l

50

5l

20

0,5 l

35

5l

30

ks

20

ks

20

ks

25

ks

25

5l

20

5l

50

20 %
DPH
v EUR

Cena s DPH
v EUR

Lakírnický materiál - farby na drevo
Lakírnický materiál - farby na kov
Lakírnický materiál – riedidlá
Ochrana proti škodcom, plesniam a
hubám
Sada valček šírka 10 cm x 3ks +
vanička
Štetec zárožný šírka 10 cm
Štetec šírka 3 cm
Štetec šírka 5 cm
Štetec šírka 10 cm
Lakírnický materiál - moridlo na
drevo
Cena spolu

V ____________ dňa ____________

––––––––––––––––––––––––––––––––––
(meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača)

príloha č.3

kód ITMS: 27120130649
číslo zmluvy: 280/2014-IZ-4.0/V

NÁVRH ZMLUVY

KÚPNA ZMLUVA
ďalej len „zmluva“, uzatvorená podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami:

na predmet zákazky:
Pracovno - školiaci materiál
pre projekt „Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu zdravia a životného prostredia v
MRK obce Krásnohorské Podhradie“ kód ITMS: 27120130649

Čl. 1. Zmluvné strany
Odberateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

Krásnohorské Podhradie
Hradná 156, 04941 Krásnohorské Podhradie
00328421
2020961415
Peter BOLLO - starosta
VÚB, a.s.
SK41 0200 0000 0033 4826 9653

(ďalej len ako „Odberateľ“)
a
Dodávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Tel.:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia:
(ďalej len ako „Dodávateľ“)

kód ITMS: 27120130649
číslo zmluvy: 280/2014-IZ-4.0/V

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje
1. Odberateľ a Dodávateľ (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu v súlade s § 409
a nasl. zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, § 9, ods. 9 a § 3,
ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
ako zmluvný typ zmluva o dodávke tovarov (ďalej len ako „zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného
riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene
Príručky pre prijímateľa NFP, k zmene schémy štátnej pomoci a touto zmenou dôjde k zmene
textu zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom NFP a Odberateľom, ako prijímateľom NFP
a uvedená zmena bude mať vplyv na znenie tejto zmluvy, bude zmena spracovaná vo forme
dodatku k tejto zmluve a zmluvné strany sa budú riadiť takto zmenenými ustanoveniami.
Čl. 3. Predmet zmluvy
1. Predmetom zákazky je dodávka Pracovno –školiaceho materiálu – lakírnický materiál (vrátane
nákladov na dopravu) pre projekt „Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu
zdravia a životného prostredia v MRK obce Krásnohorské Podhradie“.
Názov

Merná jednotka

množstvo

Lakírnický materiál - farby na drevo

5l

50

Lakírnický materiál - farby na kov

5l

20

0,5 l

35

Ochrana proti škodcom, plesniam a hubám

5l

30

Sada valček šírka 10 cm x 3ks + vanička

ks

20

Štetec zárožný šírka 10 cm

ks

20

Štetec šírka 3 cm

ks

20

Štetec šírka 5 cm

ks

25

Štetec šírka 10 cm

5l

25

Lakírnický materiál - moridlo na drevo

5l

20

Lakírnický materiál – riedidlá

2. Špecifikácia predmetu zmluvy vrátane rozpočtu je uvedená v prílohe, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Odberateľ sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť.
Čl. 4. Čas a miesto plnenia
1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy - tovar, na mieste plnenia najneskôr do 30 dní od
doručenia objednávky.
Čl. 5. Lehota trvania zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na jeden obchodný prípad do skončenia dodávky predmetu zmluvy.
2. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy dohodou oboch zmluvných strán alebo
výpoveďou v 3-mesačnej výpovednej lehote z dôvodu závažného porušenia ustanovení tejto
zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
3. Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany kupujúceho sa považuje neuhradenie faktúry
do 30 dní po lehote splatnosti.
4. Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany predávajúceho sa považuje nedodržanie termínu
dodávky.

kód ITMS: 27120130649
číslo zmluvy: 280/2014-IZ-4.0/V

5. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.
Čl. 6. Cena a platobné podmienky
1. Odberateľ neposkytne predávajúcemu preddavok na predmet plnenia zmluvy.
2. Cena kompletného predmetu zmluvy je výsledná cena pre kupujúceho a zahŕňa v sebe DPH,
a ostatné oprávnené poplatky a náklady Dodávateľa.
3. Rekapitulácia ceny predmetu plnenia zmluvy bez DPH, celková cena bez DPH i s DPH za
dodávku je uvedená v prílohe k tejto zmluve, ktorá sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Celková cena s DPH za celý predmet plnenia zmluvy je vo výške:
cena spolu za celý predmet zákazky (bez DPH):
hodnota DPH pri 20 % je:
celková zmluvná cena za predmet zmluvy (s DPH) 1: EUR
Slovom:

EUR s DPH

5. Ceny sú spracované v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách. Ceny sú maximálne a záväzné počas platnosti
zmluvy.
6. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 6. tohto článku zmluvy, Odberateľ
je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne
plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.
8. Lehota splatnosti faktúry je2 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra je zaplatená
v čase, kedy dôjde k odpísaniu platby z účtu kupujúceho.
Čl. 7. Úroky z omeškania a pokuty
1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaného predmetu plnenia môže
Odberateľ účtovať predávajúcemu úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná
základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením
peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z
omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Peňažným záväzkom
v tomto prípade je cena požadovaného predmetu plnenia s ktorým je Dodávateľ v omeškaní.
2. Ak je Odberateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže Dodávateľ účtovať
kupujúcemu úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe
Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku
zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej
doby omeškania s plnením peňažného záväzku.
3. Ak Dodávateľ mešká s odstránením nahláseného nedostatku, môže Odberateľ účtovať
predávajúcemu úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej
sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku
zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej

1

Tento údaj bude hodnotený hodnotiacou komisiou. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie len celkovú zmluvnú cenu za
dielo. Ceny majú byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
2
Do tohto bodu uchádzač uvedie počet dní lehoty splatnosti faktúr, pričom obstarávateľ požaduje, aby táto lehota nebola
dlhšia ako 60 dní.

kód ITMS: 27120130649
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doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Peňažným záväzkom v tomto prípade je cena
nahláseného nedostatku s ktorým je Dodávateľ v omeškaní.
4. Ak Dodávateľ mešká so splnením termínov vybavenia oprávnených reklamácií, môže Odberateľ
účtovať predávajúcemu úroky z omeškania. Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej
úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením
peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z
omeškania platí počas celej doby omeškania s plnením peňažného záväzku. Peňažným záväzkom
v tomto prípade je cena nahláseného nedostatku s ktorým je Dodávateľ v omeškaní.

Čl. 8. Vyššia moc
1. Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných
povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely
tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie atď.
2. Ten zmluvný partner, ktorý sa odvolá na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane
najneskôr do 5 dní od vzniku tejto skutočnosti a požiada o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu,
cene a času plnenia.
3. Na požiadanie zmluvného partnera, ktorému boli avizované okolnosti vyššej moci je povinný
avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.
4. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
5. Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako 3 mesiace, zmluvní partneri sú povinní plniť svoje
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania vyššej
moci.

Čl. 9. Záverečné ustanovenia
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní vstup na miesto realizácie povereným osobám
zamestnancom poskytovateľa NFP, príp. iných kontrolných orgánov Slovenskej republiky,
s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh dodávok.
2. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s
dodávaným tovarom/prácami/službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnenými osobami sú najmä:
a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
a nimi poverené osoby,
c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby
prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a ES
3. Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy nie sú známe žiadne okolnosti,
ktoré by bránili, alebo vylučovali uzavretie takejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou
prekážkou k jej splneniu.
4. Táto zmluva je povinne zverejniteľnou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a
kód ITMS: 27120130649
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6.
7.
8.
9.

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov, ktoré musia
byť odsúhlasené písomne oboma zmluvnými stranami a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.
V prípadoch, ktoré nie sú v zmluve uvedené, riadi sa vzťah zmluvných partnerov ustanoveniami
Obchodného zákonníka SR.
Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové
plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom Dodávateľ obdrží dve vyhotovenia
a Odberateľ 2 vyhotovenia.

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

Dodávateľ:

....................................................

kód ITMS: 27120130649
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V ..................... dňa ...................

Odberateľ:

...................................................................

Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy a rozpočet
Pracovno –školiaceho materiálu - lakírnický materiál (vrátane nákladov na dopravu) pre projekt
„Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu zdravia a životného prostredia v
MRK obce Krásnohorské Podhradie“.

Názov položky

Merná
Jednotková Množstvo Cena bez
jednotka cena bez
DPH v EUR
DPH
spolu
5l

50

5l

20

0,5 l

35

5l

30

ks

20

ks

20

ks

25

ks

25

5l

20

5l

50

Lakírnický materiál - farby na drevo
Lakírnický materiál - farby na kov
Lakírnický materiál – riedidlá
Ochrana proti škodcom, plesniam a
hubám
Sada valček šírka 10 cm x 3ks +
vanička
Štetec zárožný šírka 10 cm
Štetec šírka 3 cm
Štetec šírka 5 cm
Štetec šírka 10 cm
Lakírnický materiál - moridlo na
drevo
Cena spolu
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20 %
DPH
v EUR

Cena s DPH
v EUR

