Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina
Materská škola, Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina
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 „Nábytok 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: 31.10.2019
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
Predmetom zákazky je výroba a montáž kancelárskeho nábytku na mieru. Podrobný opis v
prílohe Opis predmetu zákazky.
Materiál:
- drevotrieska DTD 18mm
- páskované ABS 0,5x22 mm a ABS 2x22 mm
Odtieň:
- Aluminium 881
- Vermouth ELM D8137
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: 30. 09. 2019 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 – „Nábytok pre MŠ“ alebo
7.4.2 Poštou na adresu: uvedenú v bode 1., na obálke musí byť uvedené „NEOTVÁRAŤ!
Cenová ponuka – „Nábytok pre MŠ“ 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 30.11.2019
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
Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní:
10.1 Doklad o oprávnení poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
10.2 Úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (príloha č.1).
10.3 Čestné vyhlásenie uchádzača – podpísané oprávnenou osobou (príloha č.2).
11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
11.1 Najnižšia celková cena vrátane DPH a všetkých nákladov súvisiacich s riadnym dodaním
predmetu zákazky ako celku.
11.2 Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené v
súťažných podkladoch. Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena
zákazky bez DPH a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena vrátane DPH.
12. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
12.1 Doklady podľa bodu 10. Podmienky účasti v listinnej podobe; ak ponuku predkladá
elektronicky „scan“ tohto dokladu, prípadne uvedie odkaz na stránku, kde je možné overiť si
podmienku účasti (zoznam podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie,
Obchodný register, Živnostenský register).
12.2 Úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (príloha č.1).
12.3 Čestné vyhlásenie uchádzača – podpísané oprávnenou osobou (príloha č.2).
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
13.1 Spresnenie vzhľadu a rozmerov po konzultácii osobne alebo na tel. čísle 0905 656 854
13.2 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.
13.3 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
Snina 24. 09. 2019

Anna Lovičová .......................................

Opis predmetu zákazky:
Spresnenie vzhľadu a rozmerov po konzultácii osobne alebo na tel. čísle 0905 656 854
Rozmery: ŠxVxH
Položka č. 1
Skriňa dvojdverová so zámkom
 Rozmer cm: 90x210x40
 Materiál: DTD – hrúbka 18mm
 ABS hrany 22x0,5 a 22x2
 Odtieň: kombinácia Aluminium – Vermouth ELM

1 ks

Položka č. 2
Skriňa dvojdverová so zámkom
 Rozmer cm: 95x210x40
 Materiál: DTD – hrúbka 18mm
 ABS hrany 22x0,5 a 22x2
 Odtieň: kombinácia Aluminium – Vermouth ELM

1 ks

Položka č. 3
Skriňa otvorená
 Rozmer cm: 90x75x40
 Materiál: DTD – hrúbka 18 mm
 ABS hrany 22x0,5 a 22x2
 Odtieň: kombinácia Aluminium – Vermouth ELM

2 ks

Položka č. 4
Skriňa otvorená
 Rozmer cm: 95x75x40
 Materiál: DTD – hrúbka 18 mm
 ABS hrany 22x0,5 a 22x2
 Odtieň: kombinácia Aluminium – Vermouth ELM

1 ks

Položka č. 5
Skriňa kombinovaná
 Rozmer cm: 70x210x40
 Materiál: DTD – hrúbka 18 mm
 ABS hrany 22x0,5 a 22x2
 Odtieň: kombinácia Aluminium – Vermouth ELM

1 ks

Kancelársky stôl
Položka č. 6
 Rozmer cm: 150x75x70
 Materiál: DTD – hrúbka 18 mm
 ABS hrany 22x0,5 a 42x2
 Odtieň: kombinácia Aluminium – Vermouth ELM

3 ks

Položka č. 7
Kontajner 4-zásuvkový so zámkom
 Rozmer cm: 45x70x50
 Materiál: DTD – hrúbka 18 mm
 ABS hrany 22x0,5 a 22x2
 Odtieň: kombinácia Aluminium – Vermouth ELM

3 ks

Položka č. 8
Skrinka jednodverová závesná s policou 3 ks
 Rozmer cm: 100x38x30
 Materiál: DTD – hrúbka 18 mm




ABS hrany 22x0,5 a 22x2
Odtieň: kombinácia Aluminium – Vermouth ELM

Položka č. 9
Skrinka jednodverová závesná
 Rozmer cm: 50x50x20
 Materiál: DTD – hrúbka 18 mm
 ABS hrany 22x0,5 a 22x2
 Odtieň: kombinácia Aluminium – Vermouth ELM

1 ks

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:
„ Nábytok 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.

Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka
Jednotko Jednotko
MJ vá cena vá cena s
bez DPH
DPH

ks

Položka

Názov

1.

Skriňa dvojdverová so
zámkom 90x210x40

ks

1

2.

Skriňa dvojdverová so
zámkom 95x210x40

ks

1

3.

Skriňa otvorená
90x75x40

ks

2

4.

Skriňa otvorená
95x75x40

ks

1

5.

Skriňa kombinovaná
70x210x40

ks

1

6.

Kancelársky stôl
150x75x70

ks

3

Cena
celkom
bez DPH

Cena
celkom s
DPH

7.
8.
9.

Kontajner 4-zásuvkový so
zámkom
45x70x50
Skrinka jednodverová
závesná s policou
100x38x30
Skrinka jednodverová
závesná
50x50x20

ks

3

ks

3

ks

1
Spolu

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

Vypracoval:

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

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Názov zákazky: „Nábytok 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:.........................

Podpis: ............................................

