OBEC ZÁZRIVÁ
Obecný úrad v Zázrivej, Stred 409, 027 05 Zázrivá
Tel: 043 5896133,
+421 908 941 052
Fax: 043 5896130
E-mail: obeczazriva@stonline.sk www.zazriva.com
IČO: 00315010
DIČ: 2020561906
Číslo účtu VÚB:SK45 0200 0000 0000 1762 7432

Výzva na predloženie ponuky
Obec Zázrivá, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. (1), písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na
nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
- Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
- Zákazka na dodanie tovaru v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

„Zariadenie Pastierskeho centra v Zázrivej“
1. Identifikácia
Verejný obstarávateľv zmysle § ods. 7 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:
Obec Zázrivá
Sídlo: Stred 409, 027 05 Zázrivá
Štatutárny zástupca: JUDr. Matúš Mních
IČO: 00315010
DIČ: 2020561906
Tel.: +421 43 5896 130
Fax: +421 43 5896 130
Mobil: +421 908 941 052
E-mail: info@zazriva.com
Internetová stránka: www.obeczazriva.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu.: SK45 0200 0000 0000 1762 7432
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Zázrivá, Obecný úrad, Stred 409,
Zázrivá
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Karol Karcol, mail:
info@zazriva.com , mobil: +421 908 941 052
4. Predmet obstarávania: dodanie tovaru na zákazke „Zariadenie Pastierskeho centra
v Zázrivej“.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Verejný v rámci Výzvy na predkladanie ponúk požaduje predložiť cenovú ponuku na celý
predmet zákazky. Výsledkom zákazky Zariadenie pastierskeho centra bude: Kúpna zmluva (
ktorej návrh tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy).
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je výber dodávateľa tovaru - predovšetkým interiéru, salašníckeho riadu,
odevov a doplnkov vybavenia objektov zrubu, humna a koliby, ktoré sú jedinečnými
predmetmi. Zoznam konkrétkych druhov tovaru a množstva sú detailne uvedené v Prílohe č.
3 Výzvy „Rozpočet Vybavenia pastierskeho centra v Zázrivej”

“Zariadenie Pastierskeho centra v Zázrivej”
CPV: 39290000-1 Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov
Vybavenie koliby SO 03
1. Veľký kotol 1kus
2. Malý kotol
1kus
3. Otočný kumhár 1 kus
4. Zberačky na kľaganie mlieka 3kusy
5. Sudy na žinčicu 2 kusy
6. gelety na dojenie 7kusov
7. šafel veľký 2kusy
8. šafel malý 2 kusy
9.Lagvica 2ks
10. Šechtárik okrúhly 2 kusy
11. Šechtárik elipsa 2kusy
12. Váhy 2kusy
13. Ličká na údenie 30 kusov
14. varecha na tvarovanie oštiepkov 2kusy
15. črpáky 20kusov
16. tlačiar na výrobu oštiepkov 6kusov
17. forma na oštiepky 6kusov
18. vrták do dreva drieň 2kusy
19. vreckový nožík 2 kusy
20. drevené formy na oštiepky- rôzne motívy zo Zázrivej 10kusov
21. formy na syr - rôzne motívy 7kusov
22. ciečky na cedenie mlieka 20kusov
23. trepáky 4kusy
24. obonka na mlieko 1 kus
25. naberačky 3kusy
26. lyžice 5kusov
27. diežka na bryndzu 2 kusy
28. sekera 3kusy
29. bačovská fajka 1 kus
30. valašky 3 kusy
31. zvonce klepáre aj s obojkami 20 kusov
32. zvonce šuliare aj s obojkami 20 kusov
33. drevené figuríny baču a valacha s ohybnými kĺbmi 2 kusy
34. kompletný kroj zázrivského baču 2kusy
35. kompletný kroj zázrivského valacha 2 kusy
36. píštaly koncovky 3kusy
37. ovčia kožušina 3 kusy
38. noša 1kus
39
panely expozičné 2 m2
40
posteľ drevená salašnícka 1 kus
Vybavenie Humna SO 02
1. kroj mužský- starší a mladší muž 2 komplety

2. kroj ženský- staršia aj mladšia žena 2 komplety
3. vitríny 2 kusy
4. infopult 1 kus
5. panely expozičné 4m2
6. regály na informačné materiály 2kusy
7. smart TV 1kus
8. tablet - obrazovka pre videoslučku 2kusy
9. stánky pre remesleníkov - drevené, rozkladacie10 kusov
Vybavenie Zrubu SO 01
1. stoly skladacie
4 kusy
2. stoličky skladacie 20 kusov
3. Dataprojektor
1 kus
4. panely expozičné 2 m2
5. Plátno
1kus
6. smart TV 1
kus
7. tablet - obrazovka pre videoslučku

2kusy

Ostatné položky
1. osvetlenie expozície bodové umelecké 30
2. ozvučenie objektov expozície
1

kusov
set

Zariadenie objektov pastierskeho centra sa skladá z prevažnej časti z autentických
salašníckych riadov, IKT techniky, ale aj expozičných panelov, ktoré spolu budú tvoriť
jedinečný priestor Pastierskeho centra v Zázrivej.
Podrobný popis jednotlivých položiek obsahuje príloha č. spolu so špecifikáciou a odkazom
na prílohu č. ktorá obsahuje fotodokumentáciu. Fotodokumentácia slúži najmä pre lepšie
priblíženie a ilustráciu jednotlivých položiek.
7.

Predpokladaná hodnota zákazky:
33 210,00 - € bez DPH

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
- Miesto predmetu zákazky: Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, obec Zázrivá, katastrálne
územie: Zázrivá, parc. č. 583/1 a 583/2 , objekty SO 1, SO2 , SO3
- Termín dodania predmetu zákazky: do 30. 5. 2018
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Zmluva o dielo do 30.5.2018
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
- bez úhrady, súťažné podklady sú spracované do Výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ plánuje spolufinancovať predmet obstarávania z fondov Európskej únie,
konkrétne v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko, prioritná os: Ochrana a
rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ:
Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva

návštevníkmi a obyvateľmi, číslo projektu PLSK.01.01.00-18-0068/16, názov projektu:
Trasa Valašskej kultúry. Obec Zázrivá je jedným z projektových partnerov. Výška
schválených výdavkov projektu celkovo: 1 849 179,11 EUR, výška schválených výdavkov
pre Obec Zázrivá: 220 554,04 EUR. Zákazka sa realizuje v rámci úlohy I, Vyznačenie trasy
valašskej kultúry.
12. Lehota na predloženie ponuky: do 9. 5. 2018, do 10:00 hod
13. Spôsob predloženia ponuky:
- poštou, kuriérom, osobne na adresu verejného obstarávateľa
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v eur s DPH za predpokladu: splnenia
požiadaviek na predmet zákazky splnenie podmienok účasti, podpísanie návrhu Kúpnej
zmluvy, v ktorej sú fixne stanovené maximálne termíny splnenia predmetov obstarania.
Úspešným uchádzačom /uchádzačmi bude taký uchádzač ktorý splnil podmienky účasti
a predložili najnižšiu cenu.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
- ponuku predložte v písomnej forme
- ponuku predložte v jednom písomnom vyhotovení
- ponuku predložte v slovenskom, prípadne českom jazyku. Pri ponukách v iných jazykoch sa
žiada predložiť ponuku v tomto jazyku a zároveň úradný preklad v slovenskom jazyku
- ponuku predložte v uzatvorenom obale, s označením názvu a sídla uchádzača, názvu a sídla
verejného obstarávateľa a klauzulou „neotvárať“ Zariadenie pastierskeho centra
v Zázrivej“
- verejný obstarávateľ nepovoľuje predložiť variantné riešenie
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ
DPH, štatutárneho zástupcu uchádzača, kontaktnú osobu uchádzača, telefón, fax, e-mail,
webová stránka, bankové spojenie, č. účtu s uvedením predmetu zákazky „Zariadenie
Pastierskeho centra v Zázrivej“
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: za kompletný návrh sa
považuje ocenenie a predloženie všetkých častí rozpočtu – prílohy č. 3 Rozpočet
Zariadenia Pastierskeho centra v Zázrivej“ a zároveň predloženie vyplneného návrhu
Prílohy č 4. Výzvy „Návrh na plnenie kritérií“
c) Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra a to iba v prípade, že uchádzač
predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného
obstarávateľa.

16. Otváranie ponúk:
Dňa 9. 5. 2018 o 17:00 hod v sídle verejného obstarávateľa Obec Zázrivá, Stred 409,
Zázrivá
17. Lehota viazanosti ponúk:
do 31. 12. 2018
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Mgr. Karol Karcol, mail: info@zazriva.com , mobil: +421 908 941 052
V prípade záujmu Vašu ponuku predložte v zmysle vyššie uvedených pokynov.
V Zázrivej, dňa 27.4.2018
S úctou
..............................................
JUDr. Matúš Mních, starosta obce

Prílohy:
Príloha č.1 – Inštrukcie k vyplňovaniu dokumentov
Príloha č.2 – Návrh Kúpnej zmluvy
Príloha č.3 – Rozpočet Vybavenia pastierskeho centra v Zázrivej
Príloha č.4 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.5 – Fotodokumentácia Zariadenia Pastierskeho centra v Zázrivej

