Príloha č. 1 k Smernici o verejnom obstarávaní

Pre stanovenie predpokladanej hodnota zákazky postupujeme najmä
jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) podľa vzoru A postupujeme na základe:
- nacenenia predmetu zákazky osobou majúcou oprávnenie na
stanovovanie cien (projektant, súdny znalec a pod.)
- predchádzajúcich zákaziek toho istého predmetu zákazky (faktúry, ...)
- údajov z elektronického trhoviska.
b) Prieskumom trhu cez internet/telefón/letáky – z postupu vypracujeme
zápisnicu podľa vzoru B
c) Oslovením dodávateľov – postup podľa vzoru C.

Vzor A:
Verejný obstarávateľ:

Obec Raslavice, Hlavná 154 /30, 086 41 Raslavice

Predmet zákazky:

...................................................

STANOVENIE
predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z.z.:
-

Verejný obstarávateľ stanovuje predpokladanú hodnotu zákazky na ......................... €
bez DPH.

-

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na základe:
o nacenenia oprávnenou osobou: .........................................................................
o predchádzajúcich zákaziek: ...............................................................................
o údajov z elektronického trhoviska.

Raslavice dňa : ..................................

............................................................................
Marek Rakoš, starosta obce
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Vzor B:
Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:

Obec Raslavice, Hlavná 154 /30, 086 41 Raslavice
...................................................

ZÁPISNICA
z prieskumu trhu
Zodpovedná osoba:
Dátum a miesto uskutočnenia:

......................................................
......................................................

Obec Raslavice, Hlavná 154 /30, 086 41 Raslavice ako verejný obstarávateľ podľa § 7
ods. 1 písm. b), v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v
platnom znení, realizuje prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty vyššie
uvedeného predmetu zákazky.

-

Forma prieskumu trhu:
Informačné letáky dodávateľov
Internetové stránky dodávateľov
Cenové katalógy dodávateľov
Telefonické oslovenie dodávateľov
Osobná návšteva dodávateľov
…………………………………….
Tabuľkový prehľad zistených cien za dodanie predmetu zákazky:

P. č.

Dodávateľ

Cena celkom
v € bez DPH

Forma
prieskumu

1.
2.
3.
Na základe vyššie uvedeného sa stanovuje predpokladaná hodnota predmetu zákazky
na .....................................€ bez DPH.

Raslavice dňa : ..................................

............................................................................
Marek Rakoš, starosta obce
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Vzor C:
Verejný obstarávateľ:

Obec Raslavice, Hlavná 154 /30, 086 41 Raslavice

Predmet zákazky:

.........................................................................................................

Postup:

Prieskum trhu za účelom stanovenie predpokladanej hodnoty
zákazky - Výzva na predkladanie cenových ponúk

........................................
........................................
........................................

Sp. zn.: ..............................

Raslavice dňa ....................................

Vec: Výzva na predloženie cenových ponúk - z a s l a n i e
Obec Raslavice, Hlavná 154 /30, 086 41 Raslavice ako verejný obstarávateľ podľa § 7
ods. 1 písm. b), v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v
platnom znení, realizuje prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty vyššie
uvedeného predmetu zákazky.
Týmto Vás vyzývame na účasť v predmetnom prieskume trhu. Podrobné podmienky
Vám zasielame v prílohách.
Veríme, že sa tohto prieskumu trhu zúčastníte a predložíte cenovú ponuku v zmysle
stanovených podmienok.

...............................................................................
Marek Rakoš, starosta obce
Príloha:

- Výzva na predloženie cenovej ponuky
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Verejný obstarávateľ:

Obec Raslavice, Hlavná 154 /30, 086 41 Raslavice

Predmet zákazky:

.........................................................................................................

Postup:

Prieskum trhu za účelom stanovenie predpokladanej hodnoty
zákazky - Výzva na predkladanie cenových ponúk
VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

Obec Raslavice, Hlavná 154 /30, 086 41 Raslavice ako verejný obstarávateľ podľa § 7
ods. 1 písm. b), v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v
platnom znení, realizuje prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty vyššie
uvedeného predmetu zákazky.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov a sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Tel.:
e-mail:

Obec Raslavice, Hlavná 154 /30, 086 41 Raslavice
Marek Rakoš, starosta obce
00322521
2020624606
+421 54 4792 222
podatelna@raslavice.sk

PODROBNÝ POPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmet zákazky:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Minimálne požiadavky na predmet zákazky:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Ostatné informácie získa uchádzač na tváromiestnej obhliadke miesta dodania predmetu
zákazky, ktorá sa uskutoční dňa xx.xx.20xx o 10:00 hod. pred budovou Obecného úradu.
Slovník spoločného obstarávania (CPV): ................................................................................
Rozdelenie zákazky: Predmet zákazky tvorí jeden logický celok. Uchádzač predkladá ponuku
na celý predmet zákazky.
Možnosť predloženia variantných riešení: Nie
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Raslavice, Hlavná 154 /30, 086 41 Raslavice.
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Podmienky dodania predmetu zákazky:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Lehota na predkladanie cenových ponúk: najneskôr do xx.xx.20xx do 10:00 hod.
Lehota dodania predmetu zákazky: do xx dní odo dňa účinnosti zmluvy.
Minimálna záruka: Verejný obstarávateľ požaduje záruku minimálne xx mesiacov.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť kompletné dodanie predmetu zákazky.
Záujemca musí pri vypracovávaní cenovej ponuky rešpektovať minimálnu vyžadovanú
technickú úroveň a všetky požiadavky uvedené v tejto výzve, jej prílohách a platných právnych
predpisoch.
Predložené riešenie musí zodpovedať všetkým platným normám SR a musí spĺňať
požiadavky uvedené v tejto výzve a jej prílohách.
Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane
ponúkaných obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie
požiadaviek na predmet zákazky.
KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A VYPRACOVANIE PONUKY:
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
• jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH.
Uchádzač vypracuje cenovú ponuku tak, že nacení požadované položky cenového formulára
(príloha tejto výzvy) cenami v požadovanom zložení, kde bude uvedená cena celkom rozpísaná
na zloženie podľa základov DPH a DPH, sadzba DPH, cena celkom bez DPH a cena celkom
vrátane DPH. Takto vyhotovenú cenovú ponuku podpíše osoba oprávnená konať v mene
uchádzača. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie len ceny vrátane DPH. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH upozorní v ponuke.
SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK:
Uchádzač predloží cenovú ponuku v slovenskom jazyku a v zmysle predchádzajúceho
bodu buď:
a)
v listinnej podobe, ktorú uchádzač doručí osobne alebo poštovou službou na adresu:
Obec Raslavice, Hlavná 154 /30, 086 41 Raslavice
b)
e-mailom – v tom prípade uchádzač naskenuje a zašle na e-mailovú adresu verejného
obstarávateľa podpísanú cenovú ponuku.
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Ak sú niekde v podkladoch uvedené požiadavky, alebo odkazy na obchodné firmy, názvy alebo
mená a priezviská, špecifické označenia výrobkov a služieb, ktoré platia pre určitého
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podnikateľa resp. jeho organizačnú zložku za príznačné, patenty na vynálezy, úžitkové vzory,
priemyselné vzory, ochranné známky alebo označenia pôvodu, nejedná sa o preferovanie či
zámerné zvýhodnenie týchto a diskriminácia ostatných. Uchádzač môže ponúknuť použitie
i iných, kvalitatívne a technicky rovnakých riešení s kvalitatívne rovnakými alebo lepšími
parametrami.
Zdroje financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného
obstarávateľa. Úhrada prebehne bezhotovostne, na základe fakturácie dodávateľa, po dodaní
predmetu zákazky so splatnosťou 30 dní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie
zrušiť v prípade ak:
a) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto
výzve;
b) sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
c) ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania alebo finančné
možnosti verejného obstarávateľa;
d) nebude predložená ani jedna ponuka.
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
Prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži
verejnému obstarávateľovi len na informatívne účely – určenie predpokladanej hodnoty
zákazky. Vzhľadom na to, verejný obstarávateľ nebude oznamovať uchádzačom výsledky
prieskumu trhu.
Raslavice dňa ...........................

............................................................................
Marek Rakoš, starosta obce
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Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:
Postup:

Obec Raslavice, Hlavná 154 /30, 086 41 Raslavice
.........................................................................................................
Prieskum trhu za účelom stanovenie predpokladanej hodnoty
zákazky - Výzva na predkladanie cenových ponúk

CENOVÝ FORMULÁR
Uchádzač:

..........................................................................................................................
(meno a priezvisko/ obchodné meno / označenie skupiny

..........................................................................................................................
(bydlisko/ sídlo/ miesto podnikania)

..........................................................................................................................
(IČO, DIČ)

..........................................................................................................................
(údaj o zápise v príslušnom registri, ak účastník je zapísaný v takomto registri)

Cena bez DPH
v EUR

Položka

Navrhovaná cena SPOLU v € bez DPH
Výška DPH v €

Sadzba DPH v %
SUMA SPOLU v € vrátane DPH:
Prehlásenie uchádzača:

Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladoch a ich
prílohách. Vyššie uvedené ceny sú konečné ceny za kompletné
dodanie predmetu zákazky.

Vyhotovil:

...........................................................................................

Miesto a dátum:

...........................................................................................

Pečiatka a podpis uchádzača:

............................................................................................
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Verejný obstarávateľ:

Obec Raslavice, Hlavná 154 /30, 086 41 Raslavice

Predmet zákazky:

.........................................................................................................

Postup:

Prieskum trhu za účelom stanovenie predpokladanej hodnoty
zákazky - Výzva na predkladanie cenových ponúk

ZÁPISNICA
Zo stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky
Dátum uskutočnenia:
Vyhodnotenie previedol:

.......................................
.......................................

Obec Raslavice, Hlavná 154 /30, 086 41 Raslavice ako verejný obstarávateľ podľa § 7
ods. 1 písm. b), v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
v platnom znení, vyhlásila prieskum trhu za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty vyššie
uvedeného predmetu zákazky.
Na predloženie cenovej ponuky boli vyzvaní nasledovní záujemcovia:
P. č.
1.
2.
3.

Záujemca

Dátum vyzvania

Spôsob vyzvania

V lehote na predkladanie cenových ponúk, ktorá bola stanovená na ........................... do
XX:XX hod., boli verejnému obstarávateľovi doručené cenové ponuky nasledovných
uchádzačov:
P. č.

Uchádzač

Kritérium č. 1
Cena v € bez DPH

Poznámka

1.
2.
3.

Na základe vyššie uvedeného sa predpokladaná hodnota zákazky stanovuje na:
....................€ bez DPH.

Raslavice dňa: ..................................

............................................................................
Marek Rakoš, starosta obce

