V Ý Z V A na predloženie cenových ponúk
zákazka s nízkou hodnotou
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Preprava detí
Názov mikroprojektu: Literárno-historické chodníčky Beskydami
Mikroprojekt realizovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/A/0046

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Krajská knižnica v Žiline
Sídlo: Ul. A. Bernoláka 47
IČO: 00185752
DIČ: 2020671719
Telefón: 041/ 7232745
Stránkové dni: pondelok – piatok od 8,30 hod. do 15,00 hod.
Kontaktná osoba: Jana Eliašová
e- mail: eliasova@krajskakniznicazilina.sk
2. Názov predmetu zákazky: Preprava detí (Žilina - Bielsko-Biala a späť)
3. Podrobný opis predmetu zákazky:
Zájazdový autobus pre záverečné spoločné stretnutie poľských a slovenských detí
(Žilina - Bielsko-Biala a späť + cesta po pamiatkach v bezprostrednom okolí mesta
Bielsko-Biala)
Počet prepravovaných osôb: min. 45
Dátum pristavenia: 27.11.2017 (ranné hodiny)
Miesto pristavenia: Krajská knižnica v Žiline
Dátum návratu: 27.11.2017 (popoludnie / skoré večerné hodiny)
Miesto návratu: Krajská knižnica v Žiline
Odhadovaný počet km: 220 - 250 km
Predpokladaná doba státia v Bielsku-Bialej: 4 hodiny
V rámci mikroprojektu sa požaduje najkratšia možná trasa, t.j. Žilina - Skalité Bielsko-Biala.

Cena za 1 km prepravy včítane všetkých nákladov (kilometrovné):
Stojné:
Predpokladané mýto v SR a PL:
CPV kód: 60140000-1 (1) Nepravidelná osobná doprava
4. Termín a miesto dodania predmetu zákazky:
Miesto zákazky: Krajská knižnica v Žiline, Ul. Bernoláka 47, 011 77 Žilina
Termín dodania predmetu zákazky: 27.11.2017
5. Typ zmluvného vzťahu: objednávka
6. Cenové ponuky prosíme predkladajte v mene: EUR s DPH
7. Kritéria výberu zákazky: najnižšia celková konečná cena za splnenie predmetu
zákazky (s DPH) pri predpokladanom počte km: 220 a stojnom v rozsahu 4
hodiny.
8. Podmienky a lehota na predkladanie ponúk: 13.10.2017 do 10:00
9. Lehota na oznámenie výsledkov: obstarávateľ e-mailom oznámi 13.10.2017
- úspešnému uchádzačovi o prijatí jeho ponuky k danému predmetu zákazky;
- ostatným účastníkom, že ich ponuky boli neúspešné.
10. Podmienky pre realizáciu dodávky:
a) Podkladom pre platenie je faktúra – daňový doklad, vystavená dodávateľom po
splnení predmetu plnenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho
účtovného a daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Platca
faktúry: Krajská knižnica v Žiline, splatnosť faktúry: 30 dní
b) Objednávateľ požaduje originál faktúry v písomnej podobe.
c) Dodávateľ sa zaväzuje podstúpiť výkon kontroly/auditu/overenia, súvisiaceho
s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek po dobu platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí finančné príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak
nebudú rešpektovať požiadavky verejného obstarávateľa.
c) Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky
nevyhnutné pre realizáciu zákazky.
d) V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii
predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať.
e) Dodávateľ je povinný zahrnúť do ceny dopravu na miesto plnenia.
f) Nedodržanie povinností dodávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a
objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
V Žiline, 11.10.2017

Mgr. Katarína Šušoliaková
Krajská knižnica v Žiline
riaditeľka

