Obec Cífer
v súlade so zákonom § 9 ods. 9 NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

zverejňuje výzvu
na predloženie cenovej ponuky – Nákup materiálu (zariaďovacie
predmety sanity ) na objekt bývalej MŠ v m.č. Pác.
pri dodržaní ustanovenia § 9 ods. 3 až 5 zákona o verejnom obstarávaní
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Cífer
IČO:
00 312 347
DIČ:
2021133697
zastúpenie: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce
Sídlo:
Obecný úrad, Nám. A. Hlinku 31, Cífer, 919 43
Telefón:
0915 930 747
E-mail:
starosta@cifer.sk
Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Bc. Vít Morvay
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je nákup vopred určeného materiálu na objekt bývalej MŠ
v miestnej časti Pác v obci Cífer.
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Cífer
4. Trvanie zmluvy alebo lehota dodanie služby: 13.03.2014 – 28.03.2014
5. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zadania zákazky je nákup vopred určeného materiálu (zariaďovacie
predmety sanity) na objekt bývalej MŠ v miestnej časti Pác v obci Cífer.

Materiálová špecifikácia - sanita
Umývadlo klasické Jika bez otvoru Zeta 1039.1 bez otvoru 55cm biela
9 ks
Polostĺp Jika Zeta 1939.1 biela
9 ks
BIS Sada na upevnenie umývadiel Walraven M10x140mm
9 ks
Sifón umývadlový ; plastový Concept PT10041 s nerezovou mriežkou d=63 DN40
9 ks

Batéria drezová Easy nástenná páková Easy EA506.5 s plochým "S"
ramienkom 180 mm 150 mm chróm
7 ks
Batéria umývadlová Raf nástenná kohútiková Rio Eco RE10792 (CH CS1092) chróm
2 ks
Pisoár Jika Livo 4020.1 vonkajší prívod vody biela
5 ks
Príslušenstvo k pisoárom Jika - Livo 9253.6 inštalačná súprava s bielymi krytkami
5 ks
Sifón pisoárový ; plastový Concept PT10045B s manžetou horizontálny DN40
5 ks
Ventil príslušenstvo Silfra - Rúra ohnutá AC 922 (dlhá) 12 mm priemer
5 ks
Ventil príslušenstvo Silfra - Krytka na pisoár AC 924
5 ks
Sifón príslušenstvo Viega - Chlopňové tesnenie
5 ks
Splachovač Silfra pre pisoár QK 100-SILFRA
5 ks
WC kombinované Jika odpad vodorovný Zeta 2539.6 hlbok.splach.,
vodor. odpad, bočné napúšťanie, Dual flush biela
8 ks
Sedátko WC Jika plastové Zeta 9327.1 s poklopom, termoplast,
plast. úchyty -termoplast biele
8 ks
Hadica - MM 9x13 mm 3/8"x3/8" 500mm PN10 nerez
8 ks
Ventil rohový Schell - Sanland 970580000 bez matky s gum.tesnením, s nerez sitkom
3/8"x1/2" chróm
8 ks
Výlevka keramická Jika Mira 8.5104.6 biela
1 ks
BIS Sada na upevnenie WC Zp Walraven 6x80mm
1 ks

Sprcha hlavová Raf S 013 Campana chróm
11 ks
Príslušenstvo ku sprche Raf - DS106/188 (SPZ106) držiak pre pevnú sprchu chróm
11 ks
Príslušenstvo ku sprche Jika - Mio 6371.0 pripojenie sprchovej hadice, mosadz,
spätný ventil 1/2" chróm
11 ks
Ostatné podmienky:
6. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
-doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu v súlade s § 26 písm 1) ods.f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzač uvedie cenu s DPH, bez DPH v € (ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie
túto skutočnosť v ponuke).
9. Vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej /a alebo / v elektronickej forme.
10. Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena“.
Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách
uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu
zákazky vrátane DPH, v eurách.
V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena
predmetu zákazky v eurách.
V cene bude zahrnutá doprava na miesto dodania (viď bod 3.)
12. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:
od 13.03.2014 do 17.03.2014 (vrátane) na e-mailovú adresu: morvay@cifer.sk resp.
poštou na adresu OcÚ Cífer, Nám. A. Hlinku 31, Cífer, 919 43.
s nasledovnými údajmi:
- názov (obchodné meno) a sídlo uchádzača
- návrh ceny
Rozhodujúci je dátum doručenia!

13.Obsah ponuky:
-Doklad o oprávnenosti poskytovať službu (postačuje aj aktuálny výpis z internetu)
-Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
-Cena za dodanie v súlade s podmienkami výzvy
14. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:
Verejný Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma
jeho ponuku a následne s ním uzavrie zmluvu/objednávku, ostatným pošle oznámenie,
že neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.
Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk pošle obstarávateľ všetkým uchádzačom
súčasne.
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude
obsahovať celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná. Proti
rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup
zadávania a neuzatvoriť zmluvu s úspešných uchádzačom.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v
prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať
výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.
V Cíferi, 12.03.2014

Mgr. Maroš Sagan, PhD.
starosta obce

