Výzva č. 4-2016

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou

Za dávanie jednoduchých zákaziek nemá zákonom stanovené formálne pravidlá procesu, pri ich
zadávaní sa postupuje podľa § 117 zákona č. 3243/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len, zákon o verenom
obstarávaní)
Vážená spoločnosť (uchádzač)

Základná škola Sídlo: Krosnianska 4, 040 22 Košice (ďalej len „verejný obstarávateľ) uskutočňuje
výber dodávateľa / poskytovateľa (tovarov/ stavebných prác/ služieb) na predmet jednoduchej
zákazky učebné pomôcky – vybavenie telocvične
Verejný obstarávateľ Vám zasiela výzvu na predloženie cenovej ponuky, v ktorej sú
uvedené základné informácie týkajúce sa zadávania a jednoduchej zákazky, požiadavky na predmet
zákazky, jeho technickú a funkčnú špecifikáciu a požiadavky na zmluvné podmienky plnenia, určené
podmienky účasti a požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej
alebo odbornej spôsobilosti, požiadavky na obsah a formu predloženia cenovej ponuky.
Výzva na predloženie cenovej ponuky je forma postupu obstarávania predmetu jednoduchej
zákazky vo verejnom obstarávaní v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní, z ktorého pre
oslovené subjekty a predkladateľov cenovej ponuky nevyplývajú na základe predloženej cenovej
ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky, ani na úhradu nákladov
spojených s jej predložením.
Poskytnutá cenová ponuka bude slúžiť výlučne verejnému obstarávateľovi v procese výberu
zmluvného partnera na plnenie predmetu jednoduchej zákazky.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nemá stanovené formálne pravidlá procesu,
pretože vzhľadom na finančný limit predpokladanej hodnoty zákazky predmetná zadávaná zákazka
nie je nadlimitnou ani podlimitnou zákazkou, postupuje tak aby vynaložené náklady na
obstarávanie predmetu zákazky a jeho zadanie boli primerané jeho kvalite a cene.
Doručené cenové ponuky na ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije bez súhlasu osloveného
subjektu/ predkladateľa.
Základné informácie: učebné pomôcky – vybavenie telocvične
Predpokladaná hodnota zadávanej zákazky na predmet:
maximálne : 2 200,- € s DPH
podľa zákona o verejnom obstarávaní nespľňa podmienky nadlimitnej zákazky ani podlimitnej
zákazky zákon o verejnom obstarávaní, preto verejný obstarávateľ pre obstaranie daného predmetu
zákazky postupuje podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Základná škola, Krosnianska 4, 040 22
Štatutárny orgán: Ing. Danka Daneshjoová
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mária Nováková
IČO: 35546875
DIČ 202 167 6998
Bankové spojenie: Prima banka a.s. Slovensko
IBAN: SK 65 5600 0000 0005 0298 0002
telefón/fax: 055/6715 719
pracovný kontakt pre vysvetlenie výzvy: vedenie.k4ke@gmail.com
Web: www.zskroke.edupage.org
E-mail pre podanie ponuky: ponuka0@gmail.com

2. Názov a predmet zákazky: učebné pomôcky – vybavenie telocvične
3. Druh zákazky
tovary
4. Opis predmetu zákazky
učebné pomôcky do telocvične – športové náradie a športové potreby podľa prílohy č. 1.
5. Spoločný slovník obstarávania
Predmet zákazy:
Hlavní slovník CPV: 37400000 – športový tovar a výbava
37420000 - výbava do telocviční
37421000 – žinenky do telocviční
37424000 - gymnastické zariadenia na preskok
37450000 – vybavenie na vonkajšie halové športy
6. Predpokladaná hodnota zákazky (maximálna)
2 200,- € s DPH
7. Trvanie zákazky (lehota plnenia ) termín dodania
najneskôr do 31.10.2016

8. Podmienky financovania predmetu zákazky (spôsob financovania)
Predmet bude financovaný z prostriedkov ministerstva školstva a z prostriedkov Mesta Košice
9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena na celý predmet zákazky
10. Lehota na predkladanie cenovej ponuky
19.10.2016 do 14:00 hod
11. Miesto na predpokladanie cenovej ponuky
adresa školy: Základná škola Krosnianska 4, 040 22 Košice

12. Forma predpokladania ponúk
Ponuky sa predkladajú elektronicky na email: ponuka0@gmail.com
Ponuky je možné predložiť v listovej forme (podľa bodu 13)
13. Obsah a forma predkladania cenovej ponuky
Ponuka sa predkladá v uzatvorenej, neprehľadnej obálke v lehote určenej v bode 10 a na miesto
určené v bode 11.
Obálka ponuky musí obsahovať:
- obchodné meno /názov uchádzača
- sídlo /adresa podnikania
- heslo súťaže: Učebné pomôcky – vybavenie telocvične
- označenie „Súťaž neotvárať“
14. Obsah cenovej ponuky
Ponuka musí obsahovať:
- cenovú ponuku
- výpis zo živnostenského a obchodného registra
15. Výsledok zadávania jednoduchej zákazky
- vystavenie objednávky
16. Jazyk určený pre komunikáciu a predpokladanie cenovej ponuky
Pre komunikáciu a cenovú ponuku je určený – slovenský jazyk
17. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondu EÚ
nie
18. Dátum odoslania výzvy na predpokladanie cenovej ponuky : 19.10.2016
Za poskytnutú cenovú ponuku Vám vopred ďakujeme.
V Košiciach 13.10.2016
Ing. Danka Daneshjoová
riaditeľka školy

