Výzva na predloženie ponuky
Obec Raslavice, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 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) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na predmet
zákazky Zabezpečenie realizácie pravidelných a nepravidelných komunitných aktivít,
vrátane nákupu pomôcok, materiálu, organizačného zabezpečenia v rámci projektu
„Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej kvalite života“.
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je Zabezpečenie realizácie pravidelných a nepravidelných
komunitných aktivít, vrátane nákupu pomôcok, materiálu, organizačného zabezpečenia
v rámci projektu „Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej kvalite života“.
Predmet
zákazky pozostáva z týchto častí, pričom uchádzač má možnosť predložiť cenovú ponuku na
jednotlivé časti predmetu zákazky, alebo celý predmet zákazky:
1. Zabezpečenie občerstvenia (káva alebo čaj, keksíky, pečivo, sladkosť, voda) pre účastníkov 4
komunitných aktivít:
a) Kultúrno – spoločenské podujatie s vystúpením miestnej rómskej kapely pre 150 ľudí
b) Prednáška s detským lekárom pre 150 ľudí
c) Prednáška s právnikom pre 150 ľudí
d) Prednáška so psychológom pre 150 ľudí
4 aktivity x 150 ľudí – spolu 600 účastníkov
2. Zabezpečenie športových potrieb pre organizáciu 2 športových dní
- nákup futbalových lôpt 6 ks
- nákup volejbalových lôpt 6 ks
- nákup basketbalových lôpt 6 ks
- nákup bedmintonových súprav 10 ks
- nákup softtenisových súprav 10 ks
- nákup mini bránok 2 sady po dve bránky
- pinpongové sady (rakety, loptičky) 6 ks
- pinpongový stôl ... 1 ks
3. Zabezpečenie materiálu pre 2 kreatívne dielňe a súťaže spolu účastníkov (spolu 300 účastníkov)
- vzorované servítky 100 bal.
- lepidlá na papier, keramiku, drevo, plast, z každeho po 10 bal.
- lak priesvitný 10 bal.
- Črepníky 20 ks
- Rámčeky 30 ks
- tričká pre najmenších 25 ks
- farebný papier 30 bal.
- Výkresy 1000 ks
- Štetce 50 sady (2mm – 10 mm)
- farby akrylové 20 bal.
- farby temperové 20 bal.
- farby vodové 20 bal.
- fixky na textil 20 ks
- farby na textil 20 ks
- farbičky 50 bal.
- Korálky 10 bal.
- Silon 5 ks
- drôt 1 mm 2 kg

Termín realizácie predmetu zákazky je do 30.09.2015.
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 000,00 € bez DPH
Postup obstarávania: § 9 ods. 9 ZVO a bodu 5.2. Usmernenia č. N5/2008 v aktuálnom
znení, vydaného RO pre OPZaSI.
Predloženie ponuky a jej vyhodnotenie:
Záujemca predloží cenovú ponuku (s vyčíslením ceny celkom bez DPH, DPH 20 %, ceny
celkom s DPH) verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne na adresu: Obec Raslavice,
Obecný úrad Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice. Lehota na predloženie cenovej
ponuky uplynie dňom:
05.12.2014 o 14:00 hod.
Ponuku žiadame predložiť v nepriehľadnej obálke, na ktorú uchádzač napíše „Cenová
ponuka“, „Komunitné aktivity“, „Neotvárať“.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme
a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 31.12.2014.

S pozdravom

Ing. Anton Lamanec
starosta obce

