Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre účely zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)
Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky v
zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru „Informačné tabule s QR kódom“.
Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou,
Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: MAS Záhorie, o.z.
Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
Zastúpený: Pavol Kuba, predseda
Ing. Martin Královič, podpredseda
IČO: 42401844
DIČ: 2120096011
DIČ DPH: nie
Kontaktná osoba: Ing. Michal Vacula
Tel: 0902 654 181
e-mail: manazer@maszahorie.eu
2. Predmet zákazky:
„Informačné tabule s QR kódom“
Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie turistických informačných tabúľ s QR kódmi vrátane grafiky
a dopravy v počte 70 ks.
Podrobný opis špecifikácie zákazky tvorí príloha č. 1.
Kód CPV: 39294100 – Informačné a propagačné výrobky
3. Typ zmluvy:
Objednávka na predmet zákazky „Informačné tabule s QR kódom“
4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Miestom dodania predmetu zákazky budú 3 obce v území MAS Záhorie, o.z.
5. Trvanie zmluvy do:
15. 11. 2019
6. Lehota dodania do:
15. 11. 2019
7. Podmienky účasti:
Kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky – výpis
z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra.
8. Predkladanie ponúk:
8.1 Ponuka musí obsahovať:
a) Doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 7.
b) Cenovú ponuku podľa prílohy č. 2.

8.2 Lehota na predkladanie ponúk je do: 24. 07. 2019 do 16:00 hod. v elektronickej podobe
na adresu: manazer@maszahorie.eu, predmet emailu „VO - Informačné tabule“.
Oslovený subjekt (uchádzač) predloží jednu cenovú ponuku vrátane požadovaných dokladov
podľa bodu 8.1 skenovaných vo formáte .PDF, .JPEG a pod.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky
po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je
zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností,
ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
8.3 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.
9. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet zákazky s DPH v
EUR.
Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe tejto výzvy
– prieskumu trhu, ktorý sa uskutočňuje pre účely určenia predpokladanej hodnoty predmetnej
zákazky na dodanie tovaru, preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne výšku
finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ uplatní získané
informácie na základe predložených cenových ponúk v rámci tohto prieskum trhu pre postup
zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotí predložené
cenové ponuky uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky uvedené v tejto výzve,
pokiaľ s daným postupom výberu zmluvného partnera na poskytnutie predmetnej služby
oslovený záujemca jednoznačne v Prílohe č. 2 tejto výzvy – prieskumu trhu, vyjadril svoj
súhlas s využitím predloženej cenovej ponuky aj ako cenovej ponuky v rámci zadávania
zákazky s nízkou hodnotou.
10. Podmienky financovania:
10.1 Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude
financovať formou bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr minimálne 14 dní odo
dňa jej doručenia. Faktúru musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi do 15
dní od prevzatia tovarov a služieb. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené
platnými právnymi predpismi, inak je verejný obstarávateľ oprávnený faktúru v lehote
splatnosti vrátiť na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť odo dňa
doručenia opravenej faktúry.
10.2 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Trnavského samosprávneho kraja
a z prostriedkov MAS Záhorie, o.z.
11. Ostatné
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
v Senici, dňa 16. 7. 2019
................................................
Pavol Kuba
predseda MAS Záhorie, o.z.
Prílohy:
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Cenová ponuka

