OBEC ORESKÉ, 908 63 Oreské č. 7
Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou
podľa $ 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstar6vaniaozmene a doplnení
niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,“ZoVO")

1 Identifikácia verejného obstarávateľa
Obec Oreské
Oreské č. 7, 908 63
IČO 00309753
2 Kontaktné údaje
Obec Oreské, v zastúpení starostu obce Ing. Tomáš Mikúš
e-mail adresa: obec.oreske@gmail.com
telefonický kontakt: 034/6694958, 0911894588
3 Typ verejného obstarávateľa
$6 ods.1 b) ZoVO ústredný orgán Štátnej správy
4 Účel verejného obstarávania
Účelom tohto verejného obstarávania je zabezpečiť riadny chod obecného úradu v obci
Oreské. Predmetom verejného obstarávania je zabezpečenie účtovníckych služieb na
obecnom úrade.
4.1 Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky je financovaný z prostriedkov obecného rozpočtu, bezhotovostným
platobným stykom. Dohodnutú zmluvnú cenu v EUR za poskytnuté služby verejný
obstarávateľ uhradí úspešnému uchádzačovi na základe rámcovej dohody, uzatvorenej ako
výsledok tohto verejného obstarávania a predloženou faktúrou, vyhotovenou a predloženou v
súlade s platnou a účinnou rámcovou dohodou a platnou legislatívou a na základe skutočne
poskytnutých služieb. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu uvedenú v
bode 1 Výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani
zálohovú platbu.

5 Typ zákazky
Zákazka na poskytnutie služby , kategória 9: Účtovnícke služby. CPV 79211000-6
Účtovnícke služby
5.1 Predpokladaná hodnota zákazky
4 320 EUR s DPH
6 Typ zmluvy
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov („ďalej len Obchodný zákonník“)
7 Názov predmetu zákazky
„Poskytovanie účtovníckych služieb“
8 Miesto a trvanie zákazky
Doba trvania je stanovená na 18 mesiacov od podpisu zmluvy. Miesto výkonu účtovníckych
služieb bude určené vzájomnou dohodou medzi verejným obstarávateľom a výhercom tohto
verejného obstarávania, pričom bude stanovené i v zmluve.
9 Podmienky účasti uchádzačov
9.1 Osobné postavenie podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá musí zároveň spĺňať nasledovné
podmienky v súlade s § 26 ods.l pism . f) ZoVo . Uchádzač preukáže splnenie podmienky
účasti dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu. Doklad podľa tohto bodu musí byť' predložený ako originál alebo úradne overená
kópia.
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie vyššie uvedených podmienok dokladmi podľa bodu 9.1
tejto výzvy, bude z verejného obstarávania vylúčený. Verejný obstarávateľ bezodkladne
upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť
podaná žiadosť o nápravu podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZoVO.
10 Lehota, miesto a podmienky na predloženie cenovej ponuky
10.1 Lehota na predloženie cenovej ponuky je do 25. Marca 2013 do 12.00 hod
Ponuku v listinnej podobe treba doručiť na adresu:
Obec Oreské
Oreské č. 7
908 63
10.2 Ponuku treba doručiť v uzatvorenom obale označenom:
„Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“ a heslom „Účtovnícke služby“
Uchádzač na obale uvedie svoje identifikačné údaje (meno, poštovnú adresu). V prípade, že
uchádzač doručí ponuku osobne, bude mu vydané potvrdenie o prevzatí ponuky s uvedením
okrem základných údajov aj dátum a čas odovzdania ponuky.
10.3 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byt' vyhotovené v
štátnom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky musia byt' preložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia

byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zisti
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
10.4 Obsah ponuky
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti v súlade s § 32
ods. l zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladov podľa bodu 9.1 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne
zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou
hodnotou vyhlásila a nebolo ich možné predvídať, alebo ak cenová ponuka uchádzača bude
vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky, ktorá je definovaná pre zákazky s nízkou
hodnotu v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11 Hodnotenie ponúk
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční 25.3.2013 o 15.00 hod. v priestoroch obecného
úradu obce Oreské, Oreské č. 7 a je neverejné, bez účasti uchádzačov.
12 Kritérium vyhodnotenia
Najnižšia cena
13 Dátum a miesto zverejnenia ponuky
11.03.2013, www.oreske.sk a verejná tabuľa obci Oreské
V Oreskom, 07.03.2013

Ing. Tomáš Mikuš
starosta obce

