Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina
Výzva na predloženie cenovej ponuky
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 „Stoličky pre MŠ“
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: 31.05.2019
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
Predmetom zákazky je dodávky detských drevených stoličiek pre MŠ. Podrobný opis v
prílohe Opis predmetu zákazky.
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa
6. Predpokladaná hodnota zákazky: do 3 850,00 € bez DPH
7. Podmienky účasti uchádzačov
Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní:
7.1 Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné
práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.
7.2 Úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (príloha č.1).
7.3 Doklad podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní – opisom dodávaného
tovaru (prospekt, presná špecifikácia), fotografie alebo linku, kde by sa dal tovar pozrieť.
7.4 Čestné vyhlásenie uchádzača – podpísané oprávnenou osobou (príloha č.2).
8. Predkladanie cenových ponúk
8.1 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.
8.2. Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky podľa opisu predmetu
zákazky. Cenová ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom alebo českom jazyku.

8.3 Lehota na predkladanie ponúk je do: 26. 04. 2019 do 12.00 hod..
8.4 Cenové ponuky sa doručujú:
7.4.1 Elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: mirohriv@gmail.com a v predmete
e-mailu bude uvedené „ Cenová ponuka – „Stoličky pre MŠ“ alebo
7.4.2 Poštou na adresu: uvedenú v bode 1., na obálke musí byť uvedené „NEOTVÁRAŤ!
Cenová ponuka – „Stoličky pre MŠ“ alebo
7.4.3 Osobne do sídla obstarávateľa.
8.5 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.
9. Lehota viazanosti ponuky
9.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 30.06.2019
10. Podmienky financovania predmetu zákazky
10.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku.
10.2. Zálohy nebudú poskytované.
10.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky na miesto dodania.
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
10. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
10.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
11. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať: Doklady podľa bodu 7. Podmienky účasti
11.1 Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné
práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.
11.2 Úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (príloha č.1).
11.3 Doklad podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní – opisom dodávaného
tovaru (prospekt, presná špecifikácia), fotografie alebo linku, kde by sa dal tovar pozrieť.
11.4 Čestné vyhlásenie uchádzača – podpísané oprávnenou osobou (príloha č.2).
12. Doplňujúce informácie:
12.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia
ponúk prostredníctvom elektronickej správy.
12.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ani jednu z predložených ponúk neprijať v
prípade ak, predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v
rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
12.3 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
12.4 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy,
verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
Snina 17. 4. 2019

Opis predmetu zákazky:
Položka č. 1
Detská stolička
Materiál: Lakovaný bukový masív
Výška sedáku v cm: 31
Sedadlo a operadlo z preglejky o hrúbke 6 mm
Farba sedáku: zelená (limetková) - 20ks
Farba sedáku: žltá - 20ks

40 ks (20+20)

Položka č. 2
Detská stolička
Materiál: Lakovaný bukový masív
Výška sedáku v cm: 33 !
Sedadlo a operadlo z preglejky o hrúbke 6 mm
Farba sedáku: oranžová

26 ks

Položka č. 3
Detská stolička
Materiál: Lakovaný bukový masív
Výška sedáku v cm: 35
Sedadlo a operadlo z preglejky o hrúbke 6 mm
Farba sedáku: zelená (limetková) - 52ks
Farba sedáku: oranžová - 24ks

76 ks (52+24)

Príloha č.1 Dotazník uchádzača a návrhu na plnenie kritérií

Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina
Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií pre zákazku:
„ Stoličky pre MŠ “
Uchádzač je povinný v časti A. vyplniť všetky položky podľa predtlače a v časti B. vyplní návrh ceny za
dodanie celého predmetu obstarávania podľa predtlače ( bez DPH a s DPH).
A.

Identifikácia uchádzača

Identifikácia uchádzača

Názov uchádzača:
Ulica:

Základné údaje

Sídlo (PSČ + mesto):
IČO:
DIČO:
Tel.:
e-mail:
kontaktná osoba:
platca DPH áno/nie
B.
Položka
1.

Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka
Jednotkov Jednotkov
Názov
MJ á cena bez á cena s
DPH
DPH
Detská stolička 31
ks
20 + 20

ks

Cena
Cena celkom
celkom bez
s DPH
DPH

40

2.

Detská stolička 33
26

ks

26

3.

Detská stolička 35
52 + 24

ks

76
Spolu

V.......................dňa...................2019

Vypracoval:

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača ..............................................................

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Názov zákazky: Stoličky pre MŠ
Uchádzač: .........................................................................................................
Zastúpený: [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu]
čestne vyhlasujem, že:
1. Súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania, ktoré určil verejný obstarávateľ.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle ustanovení §32 ods. 1, písm.
f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi
bola právoplatne uložená sankcia.
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s
týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
7. Som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho
postavenia v súťaži.
8. Som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu
súvisiacu so zadaním tejto zákazky.

V....................... Dátum:.........................

Pečiatka a podpis: ............................................

