OBEC ŠTRBA
Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
___________________________________________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie ponuky
“Nákup športovej výbavy”

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
Vybavuje/linka Tel. kontakt
3661/101/2019 Ing. Hrušovský 052/7878834

E-mail
hrusovsky@strba.sk

Dátum
24.10.2019

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Štrba, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. B ) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Nákup športovej výbavy“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Štrba
Sídlo: Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Štatutárny zástupca: Michal Sýkora
IČO: 00326615
DIČ: 2021212765
IČ DPH: neplatca
Tel.: 052 77 81 461-3
Fax: 77 81 460
E-mail: hrusovsky@strba.sk
Internetová stránka: www.strba.sk
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK 29 5600 0000 0016 0366 3027
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: elektronicky e-mailom
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Tomáš Hrušovský
4. Predmet obstarávania: Nákup športovej výbavy
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom obstarávania/zákazky je nákup a dodanie športovej výbavy v rámci projektu „Nákup
športovej výbavy“ realizovaného s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program
Podpora rozvoja športu na rok 2019. Tovar bude dodávaný na základe prílohy č. 2 – Špecifikácia
predmetu zákazky. Vrátane dopravy na miesto určenie verejným obstarávateľom.
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 645,00 € bez DPH
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba,
9. Financovanie predmetu zákazky: rozpočet obce a dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky
10. Lehota na predloženie ponuky: 04.11.2019, 11:00 hod
11. Termín plnenia zákazky: najneskôr do 20.12.2019
12. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky e-mailom na hrusovsky@strba.sk
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
najnižšia celková cena s DPH, resp. konečná suma za predmet obstarávania
14. Pokyny na zostavenie ponuky: písomná elektronická forma, 1 vyhotovenie, slovenský jazyk,
označenia ponuky v predmete e-mailu, nemožnosť variantného riešenia.
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-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu
zákazky, napr.:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, e-mail) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá –
odporúčanie predloženia podľa prílohy č. 1.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1
c. Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar
15. Otváranie ponúk: 04.11.2019, 11:30 hod, kancelária č. 34 – OcÚ Štrba

16. Osoby určené pre styk so záujemcami
hrusovsky@strba.sk, 0918 987 262

a

uchádzačmi:

Tomáš

Hrušovský,

Ing.,

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
uviesť podľa predmetu obstarávania napr. od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ
požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:
Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy predložený uchádzačom a akceptovaný obstarávateľom.

V Štrbe, dňa 24.10.2019

.................................................
Michal Sýkora
starosta obce

Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 – Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy
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