Výzva na predloženie cenovej ponuky – Súťažné podklady (prieskum trhu)
zákazka podľa s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Materská škola
Sídlo: Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina
IČO: 37873661
Zatriedenie podľa: § 7 ods. 2 písm. a) zákona o VO
Kontaktné osoby pre výzvu:
Pre predmet zákazky Anna Lovičová
Telefón: 0905 656 854
Email: matersko@mail.telekom.sk
2. Predmet zákazky
2.1 Názov zákazky: Verejné obstarávanie „Zabezpečovacie zariadenie - alarm“
2.2 Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru a služby
2.3 Typ zmluvy: Objednávka
3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina
3.2. Lehota dodania predmetu zákazky: 31.5.2018
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
4.1. Zatriedenie zákazky podľa CPV:
CPV:
35121000-8 Zabezpečovacie zariadenia
4.2 Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie a montáž zabezpečovacieho
zariadenia v priestoroch MŠ. Požadovaný počet snímačov cca. 10. Jedná sa
o zabezpečenie všetkých priestorov v budove MŠ. Súčasťou obstarávania je dodávka,
montáž systému, potrebných rozvodov, naprogramovanie, oživenie a uvedenie do
riadnej prevádzky.
Pred vyhotovením cenovej ponuky je nevyhnutná obhliadka priestorov MŠ za účelom
navrhnutia riešenia a prepočítania množstva materiálu na zabezpečenie celkovej
montáže zabezpečovacieho zariadenia a vypracovania následnej cenovej ponuky.
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 0,00 € bez DPH (cenové ponuky podľa bodu 4.)
7. Predkladanie cenových ponúk
7.1 Cenová ponuka predstavuje celkovú cenu za zabezpečenie procesu verejného obstarávania
v celom rozsahu, vyhotovení, špecifikácii a parametroch v súlade s opisom zákazky
a všetkých činností súvisiacich s dodaním celého predmetu zákazky.
7.2. Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky podľa opisu predmetu
zákazky. Cenová ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom alebo českom jazyku.
7.3 Lehota na predkladanie ponúk je do: 17. 05. 2018 do 12.00 hod..
7.4 Cenové ponuky sa doručujú:
7.4.1 Elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: matersko@mail.telekom.sk a v

predmete e-mailu bude uvedené „ Cenová ponuka – „Alarm“ alebo
7.4.2 Poštou na adresu: uvedenú v bode 1., na obálke musí byť uvedené „NEOTVÁRAŤ!
Cenová ponuka – „Alarm“ alebo
7.4.3 Osobne do sídla obstarávateľa.
7.5 Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk, či už na
vyššie uvedenú elektronickú adresu alebo poštou na uvedenú adresu alebo do podateľne
verejného obstarávateľa, bude prijatá na vyhodnotenie. Preto iné miesto na predloženie
ponuky ako uvedené v tejto výzve, verejný obstarávateľ neuzná. Ponuky predložené po
uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas
verejného obstarávateľa), nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená.
8. Lehota viazanosti ponuky
8.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 31.05.2018
9. Podmienky financovania predmetu zákazky
9.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku.
9.2. Zálohy nebudú poskytované.
9.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky na miesto dodania.
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
10. Podmienky účasti uchádzačov
10.1. Predloženie fotokópie dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu
zákazky.
11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
11.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
12. Obsah ponuky
12.1. Ponuka musí obsahovať:
- ocenenie a presná špecifikácia predmetu obstarávania v súlade s prílohou
- doklad podľa bodu 10.
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
13.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
13.2. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka na celý predmet obstarávania.
13.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od dodania predmetu zákazky,
verejný obstarávateľ môže vyzvať na dodanie ďalšieho uchádzača v poradí.
13.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
13.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Snina 11.5.2018

