Krojové
Obec Dlhé Klčovo
Prieskum trhu - tovary
Výzva

V Ý Z V A
na predloženie cenovej ponuky
zákazky zadávanej podľa §9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru s názvom
„Zabezpečenie krojových súčasti pre členov FS Rovina“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov obstarávateľa: Obec Dlhé Klčovo
Sídlo obstarávateľa: Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, 094 13 Sačurov
Zastúpený: Andrej Kulik, starosta obce Dlhé Klčovo IČO: 332
356
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: 4233891009/5600
Telefón: 057/4882491
Fax: 057/4882490
E – mail: obec@dlheklcovo.sk
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno b) zákona č 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ľubica Zubková
Mobil: 0908 039993

2. Názov zákazky a typ zmluvy:
Názov zákazky: Zabezpečenie krojových súčasti pre členov FS Rovina
Zákazka bude poskytnutá na základe objednávky, ktorú vystaví verejný obstarávateľ úspešnému
uchádzačovi.
Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Dlhé Klčovo

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Zatriedenie zákazky podľa CPV:
CPV: 18410000-6 Špeciálne odevy
Predmetom zákazky je dodanie krojového zabezpečenia pre folklórny súbor Rovina Dlhé Klčovo,
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Ženská spodnička –materiál biela bavlna, kolového
1. strihu s pevným pásom so šnúrkami na zaviazanie.
V spodnej časti nariasený 40 cm volán, ukončený
bielou madeirou / podľa predlohy - príloha č. 1 /
Ženská blúzka – vrchná, podšitá – materiál zamat
(farba podľa vzorkovníka), blúzka prestrihovaná na
prsiach a v páse. K pásu prišitý hladký, neriasený pás,
na chrbte v strede skladaná falda. Zapínanie v strede
2.
na gombíky. Nariasené rukávy. Výstrih okrúhly okolo
krku bez stojačika. Ozdoba šujtaš, ozdobný steh,
dekoračná stuha v predu , vzadu, na rukávoch / podľa
predlohy - príloha č. 2 /

3.

chlapčenské tanečné, kožené čižmy - čierna koža podľa predlohy - príloha č. 3 /

kus

14

kus

14

kus

1

Veľkosti konkrétnych členov folklórneho súboru si úspešný uchádzač zameria po doručení objednávky

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa
5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 60 dní odo dňa doručenia
objednávky

6. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 15.10.2015 do 10.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší
obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
• označenie heslom:
„KROJE - NEOTVÁRAŤ
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.

7. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov a z
dotácií. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba
bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry po dodaní predmetu
zákazky. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu verejnému
obstarávateľovi.
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8. Podmienky účasti:
A. Nepožaduje sa

9. Kritéria na hodnotenie ponúk:
− Celková cena s DPH.

10. Spôsob stanovenia ceny:
Jednotková cena každej položky s DPH samostatne
Cena bude vypracovaná vo forme:

počet
m. j.
m. j.

Názov položky

Ženská spodnička –materiál biela bavlna, kolového
1. strihu s pevným pásom so šnúrkami na zaviazanie.
V spodnej časti nariasený 40 cm volán, ukončený
bielou madeirou / podľa predlohy - príloha č. 1 /

kus

14

Ženská blúzka – vrchná, podšitá – materiál zamat
(farba podľa vzorkovníka), blúzka prestrihovaná na
prsiach a v páse. K pásu prišitý hladký, neriasený pás,
na chrbte v strede skladaná falda. Zapínanie v strede
2.
na gombíky. Nariasené rukávy. Výstrih okrúhly okolo
krku bez stojačika. Ozdoba šujtaš, ozdobný steh,
dekoračná stuha v predu , vzadu, na rukávoch / podľa
predlohy - príloha č. 2 /

kus

14

3.

kus

1

chlapčenské tanečné, kožené čižmy - čierna koža podľa predlohy - príloha č. 3 /

jednotková
cena v € cena spolu v €
bez DPH
bez DPH

7 Spolu bez DPH v €
8 DPH 20% v €
9 Spolu s DPH v €

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
A. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich
ponuky. Úspešnému uchádzačovi zašle objednávku. Lehota na zaslanie objednávky: do
16.10.2015.
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Podmienky súťaže: Neuvádza sa.
V Dlhom Klčove, dňa 15.09.2015

..................................................................
Ľubica Zubková
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy: č. 1 Predloha ženská spodnička
č. 2 Predloha ženská blúzka, vrchná, podšitá
č. 3 Predloha chlapčenské tanečné čižmy
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