Výzva na predloženie ponuky
v rámci výberu dodávateľa tovaru podľa § 117 zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou
zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Prieskum trhu
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Mesto Trnava
Obec(mesto): Trnava
Ulica: Hlavná 1
Kontaktná osoba: Ing. František Drgoň
Telefón: 0918/466551
Elektronická pošta: frantisek.drgon@trnava.sk

IČO: 00 313 114
PSČ: 917 71

Fax: 033/3236400
Internetová adresa: www.trnava.sk

2. Názov podprahovej zákazky(služba):
„Nákup detskej posteľnej bielizne“
3. Miesto dodania služby: Materská škola Jiráskova 25, 917 02 Trnava
4. Predmet a rozsah zákazky:
4.1 Predmetom zákazky je dodávka súprav obliečok –
Rozmer :
návlek vankúš 45 x 65 cm, návlek paplón 90 x 130 cm, na gombíky
Množstvo : 92 súprav
Materiál : 100% bavlna
Farba : 1. žltý podklad s detským motívom na okraji (23 súprav)
2. bledozelený podklad s detským motívom na okraji (23 súprav)
3. modrý podklad s detským motívom na okraji (23 súprav)
4. bledooranžový podklad s detským motívom na okraji (23 súprav)
Výber detského motívu po dohode s vybraným dodávateľom
4.2 dodávka nepremokavých posteľných prestieradiel s napínacou gumičkou
Rozmer :
70 x 140 cm
Množstvo : 30ks
Materiál :
55% bavlna, 19% polyester, 170g/m2, s polyuretánovým nástrekom z rubovej strany, nepremokavé
Farba :
citrónovožltá
Obstarávateľ požaduje dodať predmetný tovar na MŠ Jiráskova 25
6. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia poskytnutia služby:
začiatok:
2.11.2017
ukončenie: 10.11.2017
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté.
Dodávateľovi zákazky bude uhrádzaná faktúra jednorázovo.
Obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne dodaný tovar.
8. Podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa k predmetu zákazky :
Uchádzač predloží:
- podľa § 32 ods. 1 písm. e), originál resp. úradne overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať a dodávať uvedený predmet
zákazky,
9.Upozornenie :
V prípade, že uchádzač nepredloží požadovaný doklad uvedený v bode 8., nebude táto ponuka akceptovaná.
10.Súťažné podklady
- Výzva na predloženie ponuky
- Krycí list ponuky
11.Lehota/miesto na predkladanie ponúk: 10.10.2017. do 12:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Trhová 3
917 71 Trnava
12.Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2017
13.Obsah ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, v uzatvorenej obálke označená nápisom
„Súťaž neotvárať“
„Nákup detskej posteľnej bielizne“
Ponuka musí obsahovať:
-krycí list ponuky, s uvedením celovej ceny za tovar

-doklad podľa bodu č. 8
14.Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
-najnižšia cena(vrátane DPH)
-v ponuke uviesť, či je zhotoviteľ platca DPH, alebo nie
Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodanie tovaru na miesto určenia.
15.Ďalšie informácie obstarávateľa:
Obstarávateľ
-si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky v prípade,
ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa zmenia okolnosti, za
ktorých bola vyhlásená- § 57zákona
-s vybranému uchádzačovy bude zaslaná objednávka na dodávku tovaru.
Prílohy:
- krycí list ponuky
V Trnave dňa 5.10.2017

Spracoval: Ing. František Drgoň
útvar VO

Špecifikácia zákazky : PaedDr. Gabriela Krištofíková
Odbor vzdelávania, športu a kultúry

Schválil: Mgr. Marcela Branišová
vedúca útvaru VO

