Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Námestie Majstra Pavla 56, 054 01 Levoča

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPP a P) Vás
v súlade s § 9 ods. 9 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
vyzýva
na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
„Sťahovanie CPPP a P Levoča“
CPPP a P Levoča vyžaduje podmienky účasti uchádzača preukázať dokladmi:
1. Výpis z obchodného registra, živnostenského registra, registra neziskových organizácií, v
ktorom musí byť zapísaný predmet činnosti, oprávňujúci uchádzača na poskytovanie
zadaného predmetu zákazky. Predložený doklad musí byť aktuálny a musí vypovedať o
skutočnom stave uchádzača v čase, v ktorom sa zúčastňuje procesu verejného obstarávania.
2. Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je dlžníkom v
sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky a súčasne o tom, že
nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu predmetu zákazky.
CPPP a P si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov (doklady, ponuka) uchádzača.
V prípade, že uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti podľa bodov 1 a 2 tejto
výzvy, jeho ponuka nebude vyhodnocovaná podľa zverejneného kritéria.
Pre účely spracovania ponuky Vám CPPP a P Levoča poskytuje informácie o verejnom
obstarávateľovi a predmete zákazky:
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
Pravna forma: štátna rozpočtová organizácia
IČO: 37945068
Telefón: +421534511968;
mobil: +421911575799
E-mail: cpppple@mail.t-com.sk; vozarova.katarina@mail.t-com.sk
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Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1, písmeno d) zákona NR SR č.25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení.
Kontaktná osoba - Mgr. Katarína Vozárová, riaditeľka; Bc. Jana Jakubcová, ekonómka
Výzva je zverejnená na webovom portáli verejného obstarávateľa: www.cpppple.sk
2. Názov zákazky a typ zmluvy
2.1 Názov zákazky: „Sťahovanie CPPP a P Levoča“
2.2 Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní sťahovacích služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2.3

Miesto

dodania

predmetu

zákazky:

Centrum

pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie, Námestie Majstra Pavla 56, 054 01 Levoča

3. Podrobný opis zadávania predmetu zákazky a jeho popis
Kód CPV:
63110000-3 Manipulácia s nákladom
63521000-7 Služby agentúr pre nákladnú dopravu
60640000-6 Špedičné operácie
60100000-9 Služby cestnej dopravy
Kompletná dokladová časť – ponuka uchádzača pre účasť vo verejnom obstarávaní musí
obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bodoch 1 a 2 tejto výzvy. Čestné vyhlásenie musí
obsahovať meno, názov funkcie a podpis oprávnenej osoby (osôb) konať v záväzkových
vzťahoch za uchádzača.
Sťahovacie služby v objektoch a medzi objektmi:
1. Sťahovanie medzi budovou Slovenská sporiteľňa, a. s. Námestie Majstra Pavla 56, 054 01
Levoča a budovou Daňový úrad, Ružová ulica 91/1, 054 01 Levoča
2. Sťahovanie sa týka kancelárskeho nábytku, počítačovej a kancelárskej techniky, regálov,
dokumentov a spisového materiálu.
Sťahovanie bude prebiehať v týždni od 10. februára 2015 do 13. februára 2015
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4. Spôsob doručenia cenovej ponuky
4.1 Cenovú ponuku je potrebne doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke označenej
heslom „Cenová ponuka – sťahovanie NEOTVARAŤ! „ na adresu:
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
Námestie Majstra Pavla 56, 054 01 Levoča
- v lehote do 03.02.2015, do 12:00 hod.
4.2 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je
rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese verejného obstarávateľa, verejný
obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času
prevzatia ponuky. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
4.3 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka.
V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad
v slovenskom jazyku. To neplatí, ak ide o doklady v českom jazyku.
4.4 Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len
od úspešného uchádzača.

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania
5.1 Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba bude
realizovaná bezhotovostným prevodom na základe vystavenej faktúry po dodaní predmetu
zákazky. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu
verejnému obstarávateľovi.
5.2 V prípade, ak dvaja alebo viac uchádzačov ponúkne rovnakú cenu podľa bodu 9 tejto
Výzvy, úspešným uchádzačom bude ten, ktorý predmet zákazky zrealizuje za kratší čas.

6. Spôsob určenia ceny
6.1.Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
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Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
6.2.Uchádzač urči cenu v ponuke v eurách bez DPH podľa § 38 ods. 3 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a podľa tabuľky 9.2. V
prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.
6.3.Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s
dodaním predmetu zákazky v požadovanom rozsahu. Uchádzač nebude oprávnený
požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny
predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na
základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

7. Spôsob hodnotenia cenových ponúk
7.1 Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet
zákazky v plnom rozsahu v eurách. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý
uvedie vo svojej cenovej ponuke najnižšiu celkovú cenu a stanoví čas dodania predmetu
zákazky podľa bodu 5.2 tejto výzvy. Cenové ponuky od ostatných uchádzačov budú
neúspešné.

8. Komplexnosť cenovej ponuky
Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na ucelenú časť zákazky v súlade s požiadavkami
uvedenými vo vyzve.

9. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je 1100 € bez DPH.

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
10.1 S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o poskytovaní
sťahovacích služieb. Termín plnenia predmetu zmluvy je v dňoch 10. február 2015 až 13.
február 2015
Lehota viazanosti ponúk je určená do 31.03.2015.
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10.2 Verejný obstarávateľ je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám (na účely tohto bodu ďalej len „povinná osoba“) a Zmluva je povinne
zverejňovanou zmluvou. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvy poslednou
zmluvnou stranou a účinnosť si zmluvné strany dohodnú podľa § 47a ods. 2 Občianskeho
zákonníka nasledovne:
Zmluva je účinná nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
v platnom znení aj s jej prílohami a súčasťami, ktoré budú vyhotovené podľa tohto bodu
a v súlade s právnymi predpismi povinnou osobou alebo Úradom vlády Slovenskej republiky
pri zmluvách zverejnených v Centrálnom registri zmlúv

Levoča, dňa 23.01.2015

Mgr. Katarína Vozárová
riaditeľka
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