Obec Malé Dvorníky
Dunajskostredská č. 153/1, 929 01 Malé Dvorníky Mobil: +421/(0)905 440 568
Slovenská republika
Email: marczellzoltan@hotmail.com
IČO 00 800 210
www.maledvorniky.sk

V Malých Dvorníkoch, dňa 10.10.2014

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
PODĽA PAR. 9 ODS. 9 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Podľa par. 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlasuje verejný
obstarávateľ zákazku za účelom výberu dodávateľa softvéru a meracích zariadení rozmiestnených na budovách,
ktoré sú vybavené fotovoltaickými panelmi pre projekt s názvom „Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a
ich prezentácia cez už existujúce multifunkčné verejné centrá MR Klátovské rameno a Tét/Megújuló
energiaforrások hasznosítása és bemutatása a Tőkési ág és a Téti kistérség területén már működő multifunkciós
központok által“, kód projektu: HUSK/1301/2.1.1/0008, spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.
Predpokladaná hodnota zákazky (predmetu obstarávania) bola určená v súlade s § 5 ods.1 Zákona
o verejnom obstarávaní a vychádza z obvyklých cien na trhu a rozsahu požadovaných činností.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa par. 6 Zákona o verejnom obstarávaní:
Názov organizácie:
Obec Malé Dvorníky
Adresa organizácie:
Dunajskostredská č. 153/1, 929 01 Malé Dvorníky
IČO:
00800210
Krajina:
SR
V zastúpení:
Ing. Zoltán Marczell, starosta obce
Kontakty:
marczellzoltan@hotmail.com, +421 905 440 568





2.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom obstarávania: Kúpna zmluva

3.

Podrobný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky bude výber dodávateľa softvéru a meracích zariadení rozmiestnených na
budovách, ktoré sú vybavené fotovoltaickými panelmi pre projekt s názvom „Využívanie
obnoviteľných zdrojov energie a ich prezentácia cez už existujúce multifunkčné verejné centrá MR
Klátovské rameno a Tét/Megújuló energiaforrások hasznosítása és bemutatása a Tőkési ág és a Téti
kistérség területén már működő multifunkciós központok által“, kód projektu: HUSK/1301/2.1.1/0008,
spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská
republika 2007-2013
a to minimálne v nasledovnom rozsahu:
Dodanie 5 kusov meracích zariadení, ktoré budú permanentne merať výkonnosť fotovoltaických
elektrární
Rozmiestnenie meracích zariadení na nasledujúcich budovách: obecný dom, základná škola, materská
škola, futbalový štadión a podtlaková stanica
Dodanie softvéru, ktorá zabezpečí cez bezdrôtovú internetovú sieť prenesenie údajov do centrálneho
systému – PC multifunkčného centra, aj na webstránku www.sunislife.sk/hu

Predpokladaná lehota pre dodanie:

do 07. novembra 2014

Predpokladaná hodnota zákazky:

8 050,00 Eur bez DPH

4.
5.
6.

Miesto dodania: Obec Malé Dvorníky
Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť.
Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku a musí obsahovať:
obchodné meno a sídlo uchádzača,

cenu v členení: cena bez DPH; DPH; celková cena s DPH (ak uchádzač nie je platcom DPH, na
túto skutočnosť upozorní).
7.

Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ – konkrétne zo zdrojov
Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, zo
zdrojov štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov obce Malé Dvorníky. Preddavok nebude
poskytnutý.

8.

Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 31.10.2014 do 12:00 hod. verejnému obstarávateľovi
na adresu uvedenú v bode 1 predmetnej výzvy s označením: „Neotvárať!“
Otváranie ponúk:
Lehota viazanosti ponúk:

9.

31.10.2014 o 14:00 hod. na adrese Obec Malé Dvorníky,
Dunajskostredská č.153/1, 92901 Malé Dvorníky.
do 31.12.2014

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšia cena s DPH na celý predmet
zákazky.

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
10.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia
ponúk emailom, alebo písomne.
10.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva.
10.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
10.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk
v prípade, že predložené cenové ponuky nebudú spĺňať požiadavky na predmet zákazky.
10.5. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

...........................................
Ing. Zoltán Marczell
starosta obce Malé Dvorníky

