Verejný obstarávateľ : Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, Prešov
Predmet obstarávania: Nákup kancelárskych potrieb pre KOCR SVS
Postup : Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovarov : postupom podľa §117 zák. č. 343/201S z. z.

Výzva na predloženie ponuky
Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, ako verejný obstarávateľ v zmysle
§7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania
zákazky podľa §117 ZVO na výber dodávateľa kancelárskych potrieb pre KOCR SVS.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. d) ZVO:
Názov :
Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska
Sídlo:
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:
Michal Sýkora, predseda
Poverený rokovať :
Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ
IČO:
42238536
DIČ:
2023655832

2.

Osoba poverená verejným obstarávaním na základe mandátnej zmluvy :
Názov :
Public tenders, s.r.o.
Sídlo :
Sibírska 2, 080 01 Prešov
Zastúpená :
Ing. Rastislav Tapšák
Kontakt :
+421 911976973
Email:
rasto.tapsak@gmail.com

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky a komunikáciu : Osoba poverená verejným obstarávaním
podľa bodu 2 výzvy

4.

Predmet obstarávania: Nákup kancelárskych potrieb pre KOCR SVS

5.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom je dodávka kancelárskych
potrieb spolu na roky 2017 -2020. Predmet bude realizovaný na základe čiastkových objednávok
v zmysle Rámcovej zmluvy, ktorá bude podpísaná s úspešným uchádzačom. Špecifikácia tovaru
a množstva je uvedená v príloh k tejto výzve.
CPV : 30192000-1 Kancelárske potreby

6.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Ramcova zmluva o dodaní tovaru
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/2191 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov na obdobie max. 4 rokov, resp. do vyčerpania finančného limitu na základe ponuky
úspešného uchádzača, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr;

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 4.164,34 EUR bez DPH.

8.

Miesto dodania predmetu zákazky: kancelária Krajskej organizácie cestovného ruchu.

9.

Lehota trvania zmluvy: Zmluva sa uzatvára na obdobie maximálne 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia
jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu na základe ponuky úspešného uchádzača, podľa
toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nevzťahuje sa
11. Podmienky účasti : nevyžaduje sa
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12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných
prostriedkov, resp. z prostriedkov EŠIF formou bezhotovostného platobného styku na základe
vystavených faktúr v zmysle zmluvných podmienok.
13. Lehota na predloženie ponuky: 05.06.2017 do 10:00 hod.
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky - emailom
15. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania
a. Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať - ponuka dodávka kanc.
potrieb“. Adresa je uvedená v bode 16 tejto výzvy.
b. E-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka - dodávka kanc. potrieb“. E-mail pre doručenie
ponuky : rasto.tapsak@gmail.com
16. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača : obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : sadzba za každú položku v
zložení : Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH).
c. Zmluvne podmienky na poskytnutie služby predloží úspešný uchádzač
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritérium je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Výsledná cena je súčtom
celkových objemov podľa jednotlivých položiek. Objem každej položky je daný súčinom
predpokladaného množstva mernej jednotky za obdobie 4 rokov a jednotkovej ceny za mernú
jednotku. Verejný obstarávateľ zoradí ponuky vzostupne od najnižšej ceny po najvyššiu. Úspešný sa
stane ten, kto predloží najnižšiu cenu. Prijímateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka
uspela, ostatným dodávateľom oznámi, že neboli úspešní.
18. Miesto predloženia/doručenia ponuky poštou, resp. osobne: Public tenders, s.r.o., Sibírska 2, 080 01
Prešov – spoločnosť poverenú verejným obstarávaním na základe plnomocenstva
19. Otváranie ponúk: dátum a čas - 05.06.2017 o 11:00; miesto – v zasadacej miestnosti verejného
obstarávateľa na adrese KOCR : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Rastislav Tapšák – kontakt : +421 911 976
973/ e-mail : rasto.tapsak@gmail.com

S úctou,
23.05.2017 ........................................
dátum, podpis, pečiatka

Príloha k výzve na prekladanie ponúk : Špecifikácia tovaru

