Obec Dunajov
Dunajov 222, 023 02 Dunajov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Výzva na predloženie ponuky
Obec Dunajov, 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 „zákon o verejnom obstarávaní“) Vás žiadame o predloženie ponuky
v zmysle § 117 zákon o verejnom obstarávaní na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„Obstaranie materiálno-technického vybavenia Materskej školy“

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
Internetová stránka:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Dunajov
Dunajov 222, 023 02 Dunajov
Mgr. Milada Chlastáková, starostka obce
00314013
2020553018
+421 414385121
obec@dunajov.sk
http://www.dunajov.sk/
Prima banka Slovensko, a.s.
SK28 5600 0000 0077 3554 5011

Obec Dunajov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní.
2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Pri ponukách predkladaných poštou alebo osobne na adresu: Obec Dunajov, Obecný
úrad, Dunajov 222, 023 02 Dunajov. Pri ponukách predkladaných elektronickou poštou
na e-mailovú adresu: moravcik.ivo@gmail.com.

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Pri osobnom doručení preberú cenové ponuky poverení pracovníci obecného úradu.

4.

Predmet obstarávania:
Predmetom obstarávania je obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy
pozostávajúce z dodania, montáže a inštalácie tovaru v materskej škole v obci Dunajov.
Predmet zákazky sa delí na dve časti:
- časť č.1 Nábytok
- časť č.2 Elektro

Cenovú ponuku je možné predložiť na jednotlivé časti (časť č. 1 alebo časť č. 2)
samostatne alebo na obe časti spolu.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet - hlavný slovník:
39150000-8 Rôzny nábytok a vybavenie
CPV časti č.1 Nábytok
Hlavný predmet – hlavný slovník:
30195000-2 Tabule; 39112000-0 Stoličky; 39121200-8 Stoly; 39122200-5 Knižnice;
39141300-5 Skrine; 39143112-4 Matrace; 39143121-0 Šatníky; 39157000-7 Časti
nábytku; 39161000-8 Nábytok pre materské školy; 39531000-3 Koberce
CPV časti č.2 Elektro
Hlavný predmet – hlavný slovník:
30195000-2 Tabule; 30213100-6 Prenosné počítače; 32322000-6 Multimediálne
zariadenia; 32323300-6 Videozariadenia; 38652100-1 Premietacie prístroje; 38652120-7
Videoprojektory; 39713100-4 Umývačky riadu
5.

Typ obchodného vzťahu, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným
uchádzačom / úspešnými uchádzačmi Kúpnu zmluvu/ Kúpne zmluvy.
V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola za vyhodnocovanú časť vyhodnotená ako
úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť
zmluvu s nasledovným uchádzačom v zostupnom poradí.
Zmluva/zmluvy nadobúda/nadobúdajú platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných
strán. Zmluva/zmluvy nadobudne/nadobudnú účinnosť po zverejnení na internetovej
stránke verejného obstarávateľa (kupujúceho).

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom obstarávania je obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy
pozostávajúce z dodania, montáže a inštalácie tovaru v materskej škole v obci Dunajov.
Dodávaný tovar musí byť nový, nepoužívaný.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky je rozdelený na časti: č.1 Nábytok a č.2 Elektro. Cenovú ponuku je
možné predložiť na jednotlivé časti (časť č. 1 alebo časť č. 2) samostatne alebo na obe
časti spolu.
Vybavenie v časti č.1 Nábytok zahŕňa dodanie:
1. Detské ležadlo (15 kusov); 2. Matrac (15 kusov); 3. Detský stôl obdĺžnik (5 kusov);
4. Detská stolička (15 kusov); 5. Skrinková zostava (1 kus); 6. Šatníkové skrinky
(3 kusy); 7. Koberec (2 kusy); 8. Učiteľský stôl (1 kus); 9. Stolička pre učiteľa (1 kus);
10. Šatníková skriňa (2 kusy); 11. Skrinka na knihy (1 kus); 12. Skrinka na výtvarné
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pomôcky (1 kus); 13. Oddychový kútik (1 kus); 14. Keramická popisovacia tabuľa
(1 kus)
Vybavenie v časti č.2 Elektro zahŕňa dodanie:
1. Interaktívna tabuľa (1 kus); 2. Notebook (3 kus); 3. Tablet (10 kusov); 4. Tlačiareň
(1 kus); 5. Umývačka riadu (1 kus)
Pre dodanie vybavenia v časti č. 2 Elektro je požadovaný nákup energeticky efektívnych
počítačov a monitorov s nízkym vplyvom na životné prostredie počas celého životného
cyklu.
Podrobnejšia špecifikácia pre časť č. 1 a č.2 je uvedená v prílohe č.3 tejto výzvy.
Technické požiadavky a charakteristiky uvedené v opise odvolávajúce sa na odkazy
konkrétneho výrobcu, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo
výroby, boli použité z dôvodu, že predmet zákazky nebolo možné opísať dostatočne
presne a zrozumiteľne iným spôsobom. Uchádzač môže ponúknuť ekvivalentné výrobky
a špecifikácie, ak vo svojej ponuke preukáže, že ekvivalentné výrobky a špecifikácie,
ktoré navrhuje sú rovnocenné a spĺňajú určené technické požiadavky verejného
obstarávateľa.
7.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky za obe časti spolu je: 23 507,00 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky pre časť č.1 Nábytok je: 11 596,33 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky pre časť č.2 Elektro je: 11 910,67 EUR bez DPH
Uchádzači pri predkladaní ponúk nesmú prekročiť predpokladanú hodnotu zákazky
určenú pre jednotlivé časti.
Ak uchádzač, ktorý predloží cenovú ponuku, nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť
do ponuky.

8.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Materská škola, parcela č. KN 1583, k. ú. Dunajov

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Lehota na dodanie predmetu zákazky je do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Súťažné podklady sú poskytované bez úhrady a tvoria prílohy tejto výzvy.
11. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku a spoluúčasti
z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
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Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os: 2 - Ľahší
prístup
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita:
2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický
cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, Kód výzvy:
IROP-PO2-SC221-2016-10.
12. Lehota na predloženie ponuky:
do 25. 06. 2020 do 09:00
13. Spôsob predloženia ponuky:
Poštou, osobne na adresu verejného obstarávateľa: Obec Dunajov, Obecný úrad,
Dunajov 222, 023 02 Dunajov. Uchádzač predloží ponuku v zalepenej obálke
s označením: PONUKA NEOTÁRAŤ! a heslom: „Vybavenie materskej školy“.
Alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: moravcik.ivo@gmail.com a do
predmetu e-mailovej správy uvedie uchádzač: Cenová ponuka - vybavenie materskej
školy.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena stanovená uchádzačom
v EUR s DPH (resp. cena celkom v EUR pri neplatcovi DPH) za hodnotenú časť
zákazky.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom:
Vyhodnotenie cenových ponúk prebehne samostatne za každú časť zákazky, pre časť
č.1 Nábytok a časť č.2 Elektro.
Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou v EUR
z predložených ponúk za hodnotenú časť zákazky.
Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví úmerou podľa nasledovného
vzorca:

Počet bodov =

najnižšia cena uchádzača
––––––––––––––––––––––––––
cena hodnoteného uchádzača

x 100

(výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta).

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet 100
bodov za hodnotenú časť zákazky. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na
základe pridelených bodov zostupne.
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Ponuka bude zaradená do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá
všetkým určeným podmienkam v tejto výzve a bude doručená v lehote na predloženie
ponúk.
Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronicky
e-mailom na kontaktnú adresu uchádzača uvedenú v ponuke.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuka sa predkladá v písomnej podobe v slovenskom jazyku. Variantné riešenia sa
nepripúšťajú.
Ponuka musí obsahovať:
a) Čestné vyhlásenie uchádzača
V čestnom vyhlásení uchádzač prehlási, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Zároveň v čestnom vyhlásení
uvedie, že nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi a osobe
poverenej zadávaním zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač
vyplní prílohu č. 1 a) alebo b) tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Ak je uchádzačom fyzická osoba vyplní prílohu č. 1 a), ak je uchádzačom právnická
osoba vyplní prílohu č. 1 b).
b) Návrh cenovej ponuky
Návrh cenovej ponuky musí obsahovať:
- Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodný názov, sídlo, štatutárny zástupca,
IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie neplatca DPH),
tel. číslo, e-mail.
- Ponúkanú cenu v zložení: cena celkom v EUR bez DPH, DPH, cena celkom v EUR
s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie iba cenu celkom v EUR.
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednotlivé časti č.1 Nábytok alebo č.2 Elektro
samostatne alebo na všetky časti spolu. Vzory cenových ponúk sú prílohami č. 2 a) až
č. 2 c), uchádzač vyplní prílohu podľa časti na, ktorú predkladá ponuku.
V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné
a riadne plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené
s plnením požadovanej časti zákazky na ktorú predkladá ponuku.
Podrobný opis zahŕňajúci minimálnu špecifikácia jednotlivých položiek je uvedený
v prílohe tejto výzvy č.3.
c) Doklad o oprávnení dodávať tovar
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U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis
zo živnostenského registra.
Uchádzač sa môže preukázať splnenie uvedenej podmienky účasti zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejného obstarávanie
podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
d) Návrh Kúpnej zmluvy
Uchádzač predloží vyplnený návrh zmluvy priložený ako prílohy č.4 a) až č.4 c) tejto
výzvy podľa toho na ktorú časť predkladá ponuku.
16. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk bude neverejné a uskutoční sa dňa 25. 06. 2020 o 10:00 hod.
v priestoroch Obecného úradu.
17. Postup pri otváraní ponúk:
Otvárania ponúk sa nemôžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuky
v lehote na predkladanie ponúk.
18. Lehota viazanosti ponúk:
Ponuky uchádzačov sú viazané počas lehoty viazanosti ponúk, a to do 31. 12. 2020.
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Ing. Ivan Moravčík, tel.: +421 905867168, e-mail: moravcik.ivo@gmail.com
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
tovarmi a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí
NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými
osobami, ktorými sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a
nimi poverené osoby,
c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ a poskytovať im všetku potrebnú súčinnosť.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným
vo výzve na predkladanie ponúk,
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- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,
- ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov,
ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.
- ak predmetné verejné obstarávanie neschváli poskytovateľ finančných prostriedkov
Dunajov, dňa 18.06.2020

Mgr. Milada Chlastáková
starostka obce
Prílohy:
Príloha č.1 a) Čestné vyhlásenie (FO)
Príloha č.1 b) Čestné vyhlásenie (PO)
Príloha č.2 a) Návrh cenovej ponuky časť č.1 a č.2
Príloha č.2 b) Návrh cenovej ponuky časť č.1 Nábytok
Príloha č.2 c) Návrh cenovej ponuky časť č.2 Elektro
Príloha č.3 Podrobný opis
Príloha č.4 a) Návrh zmluvy č.1 a č.2
Príloha č.4 b) Návrh zmluvy č.1 Nábytok
Príloha č.4 c) Návrh zmluvy č.2 Elektro
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