Výzva na predloženie ponuky
Obec Borša, Ružová 188/2, 076 32 Borša

Potenciálny záujemca/uchádzač

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Borša, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 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 žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Vytvorenie biologicko/chemickej učebne v Základnej škole s materskou školou Borša“

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Borša
Sídlo: Ružová 188/2, 076 32 Borša
Štatutárny zástupca: Ing. Anna Tünde Vargová, starostka
IČO: 00331341
DIČ: 2020730371
IČ DPH: Neplatiteľ DPH
Tel.: +421 56 6792213 +421 905208346
E-mail: obecborsa@dornet.sk
Internetová stránka: www.obecborsa.sk

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov; sutazneponuky@gmail.com

3.

Kontaktná osoba: Zuzana Konkoľová, MBA, 0911 999 938

4.

Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je vytvorenie biologicko/chemickej učebne v Základnej škole s materskou
školou Borša. Ide o materiálno-technické vybavenie novovytvorenej učebne IKT, nábytkom a
učebnými pomôckami.
Hlavný kód CPV:
39162000-5 – Vzdelávacie vybavenie
Druh zákazky: Tovary

5.

Podmienky účasti:

Podmienka účasti

Spôsob preukázania

Osobné postavenie
podľa § 32 ods. 1,
písm. e), f):

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti predložením
čestného vyhlásenia – Príloha č. 3 výzvy na predloženie ponuky.
Verejný obstarávateľ má k dokladom a údajom na preukázanie
podmienok účasti prístup priamo a bezodplatne v elektronických
databázach, preto použije údaje získané z týchto verejne dostupných
databáz.

6.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva. Návrh zmluvných podmienok je
samostatnou prílohou výzvy. Zmluvu uchádzač v ponuke nepredkladá. Bezvýhradný súhlas so
zmluvnými podmienkami určenými verejným obstarávateľom uchádzač potvrdí čestným vyhlásením,
ktoré je prílohou výzvy (Príloha č. 3). Potvrdenú zmluvu vrátane jej príloh predkladá až úspešný
uchádzač.

7.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je vytvorenie biologicko/chemickej učebne v Základnej škole s materskou
školou Borša. Ide o materiálno-technické vybavenie novovytvorenej učebne IKT, nábytkom
a učebnými pomôckami (vrátane dopravy, kompletizácie a pod.) v rámci implementácie projektu
s názvom „Vytvorenie biologicko/chemickej učebne v Základnej škole s materskou školou Borša“
schváleného na základe výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13.
Zákazka je rozdelená na tri samostatné časti.
Časť: 1 – IKT
Časť: 2 – Nábytok
Časť: 3 – Učebné pomôcky
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na jednu časť, niekoľko častí, alebo na všetky časti.
Záujemca nemôže v rámci príslušnej časti predložiť ponuku len na niektoré položky, ponuka musí
byť predložená na všetky položky príslušnej časti.
Špecifikácia predmetu zákazky jednotlivých častí zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 Výzvy.
V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo tovarov
pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť
alebo miesto pôvodu alebo výroby platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný –
ekvivalentný výrobok, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie,
ktoré uviedol verejný obstarávateľ. V prípade uplatnenia ekvivalentov uchádzač predloží prehľad
ekvivalentných materiálov, výrobkov a zariadení, samostatný očíslovaný zoznam technických listov
k ponúknutým ekvivalentom, alebo iných vhodných dokumentov, ktorými bude uchádzač
preukazovať požadované technické a funkčné vlastnosti ekvivalentných výrobkov, vrátane
podrobných špecifikácií a ďalšie dokumenty a doklady a odôvodnenia preukazujúce opodstatnenosť
a správnosť uchádzačom navrhovaného ekvivalentného výrobku/materiálu.

7.1 Časť: 1
Názov časti: IKT
Dodatočné kódy CPV: 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Opis: Ide o vybavenie biologicko/chemickej učebne IKT a softvérom v rozsahu podľa špecifikácie
predmetu zákazky, ktorá je súčasťou Prílohy č. 2 výzvy na predloženie ponuky.
Predpokladaná hodnota: 1 851,41 bez DPH
Lehota dodania: najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
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7.2 Časť: 2
Názov časti: Nábytok
Dodatočné kódy CPV: 39160000-1 Školský nábytok
Opis: Ide o vybavenie biologicko/chemickej učebne nábytkom v rozsahu podľa špecifikácie
predmetu zákazky, ktorá je súčasťou Prílohy č. 2 výzvy na predloženie ponuky.
Predpokladaná hodnota: 11 279,32 bez DPH
Lehota dodania: najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
7.3 Časť: 3
Názov časti: Učebné pomôcky
Dodatočné kódy CPV: 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia
Opis: Ide o vybavenie biologicko/chemickej učebne učebnými pomôckami pre učiteľa a žiakov v
rozsahu podľa špecifikácie predmetu zákazky, ktorá je súčasťou Prílohy č. 2 výzvy na predloženie
ponuky.
Predpokladaná hodnota: 36 715,57 bez DPH
Lehota dodania: najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
8.

Celková predpokladaná hodnota zákazky: 49 846,30 Eur bez DPH

9.

Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: SK, Košický kraj, okres Trebišov, Obec Borša, ZŠ
s MŠ Borša

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Podkladom na vypracovanie ponuky
je táto výzva na predloženie ponuky a jej prílohy. Iné súťažné podklady sa k zákazke neposkytujú.
11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program
12. Lehota na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné predložiť do 02.04. 2020 do 13:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou (alebo iným doručovateľom), alebo emailom
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované osobitne za každú časť. Jediným kritériom hodnotenia ponúk je
najnižšia cena s DPH príslušnej časti uvedená v návrhu na plnenie kritéria. V prípade uchádzača,
ktorý nie je platiteľom DPH bude posudzovaná cena celkom. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmete
zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v
prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí príslušnej časti. Ak dôjde k vylúčeniu
uchádzača alebo jeho ponuky v príslušnej časti, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky
príslušnej časti.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v slovenskom alebo českom jazyku buď v listinnej podobe na adresu:
Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov v uzatvorenej obálke s označením:
„SÚŤAŽ – VYBAVENIE ZŠ s MŠ – (Číslo časti/častí) - BORŠA“ alebo
v elektronickej podobe na emailovú adresu: sutazneponuky@gmail.com s rovnakým označením
súťaže v predmete mailu. Elektronická ponuka musí byť predložená vo formáte PDF, alebo
v podobnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu.
Ponuku zasielanú emailom môže uchádzať zabezpečiť (napr. opatriť heslom). Pokyny k otvoreniu
ponuky je nutné oznámiť emailom, alebo iným vhodným spôsobom najneskôr do uplynutia lehoty na
otváranie ponúk uvedenej v bode 16. výzvy. Zodpovednosť za sprístupnenie ponuky do uplynutia
lehoty určenej na otváranie ponúk je na strane uchádzača. Verejný obstarávateľ môže/nemusí
vyzvať uchádzača na sprístupnenie ponuky opatrenej heslom, alebo inak zabezpečenej ponuky. Ak
ponuka nebude sprístupnená, verejný obstarávateľ nebude môcť ponuku vyhodnotiť.
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Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, v ponuke na to upozorní.
Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou tovarov (doprava,
kompletizácia, a pod.) príslušnej časti zákazky. V cene zariadenia bude i zaškolenie obsluhy ak je
súčasťou splnenia záručných podmienok.
Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Komplexnosť zákazky: Zákazka je rozdelená na tri časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu
časť, niekoľko častí, alebo na všetky časti.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Titulný list - identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena
a priezviska, kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom–
meno kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailová adresa) – vzorový formulár je prílohou výzvy.

b. Návrh na plnenie kritéria – Príloha č. 1 výzvy - cena predmetu zákazky/zmluvy pre tie
časti predmetu zákazky, na ktoré uchádzač ponuku predkladá potvrdený štatutárnym
zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača.
c.

Špecifikácia predmetu zákazky – Príloha č. 2 výzvy – uchádzač predloží vypracovanú
prílohu pre tie časti predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá ponuku, nasledovným
postupom:
- uchádzač vyplní všetky bunky orámované zelenou,
- v stĺpcoch „Názov a typové označenie položky, obchodné meno výrobcu“ a „stručný opis
položky“ uvedie uchádzač obchodný názov a typové označenie, výrobcu (ak je relevantné)
a uvedie stručný popis vlastností, parametrov a hodnôt ním ponúkaných položiek predmetu
zákazky, a to v súlade s požadovanými minimálnymi vlastnosťami, parametrami a
hodnotami príslušnej položky predmetu zákazky.
Z vyplnenej Prílohy č. 2 výzvy pre časti predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá
ponuku musí jednoznačne vyplynúť, že ponúkaný predmet zákazky spĺňa verejným
obstarávateľom požadované minimálne funkčné a technické vlastnosti a parametre.

d. Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 3 výzvy podpísané štatutárnym zástupcom,
alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača.
16. Otváranie ponúk: 02.04.2020 o 14:00 hod.
17. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné.
18. Lehota viazanosti ponúk: do 30.9.2020
19. Osoby určené pre komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi:
Zuzana Konkoľová, MBA, 0911 999 938, sutazneponuky@gmail.com
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1. Podkladom pre vypracovanie a predloženie ponuky je táto výzva na predloženie ponuky, jej
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria (časť 1, 2, 3) , Príloha č. 2 – Špecifikácia predmetu
zákazky (časť 1, 2, 3), Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 4 – Kúpna zmluva,
Titulný list (vzor). Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy na predloženie ponúk. Zmluvu
pre príslušnú časť zákazky uchádzač v ponuke nepredkladá. Zmluvu predkladá až
úspešný uchádzač.
2.

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka musí byť vyhotovená perom nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu
čitateľný.

3.

Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predloženie
ponuky.

4.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť použitý postup zadávania
zákazky ak:
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sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich
možné predvídať, alebo
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá určeným požiadavkám
nedostal ani jednu ponuku,
ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa,
bude neregulárna, či inak pre verejného obstarávateľa neprijateľná.

5.

Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne
všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na
predloženie ponuky a v návrhu zmluvy.

6.

Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na
vyššie uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky.

7.

Verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku výsledok
vyhodnotenia zákazky vrátane dosiahnutého celkového poradia a to v lehote do 5 pracovných
dní od vyhodnotenia. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača
pri uplatnenom postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 odsek
(7), písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.

8.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. f).

9.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí
za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej
odstúpi.

10. Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť.
11. Ak sa v procese verejného obstarávania vyskytnú skutočnosti neriešené touto výzvou, použijú
sa primerane ustanovenia platného zákona o verejnom obstarávaní.
12. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predloženie ponuky, môže
záujemca/uchádzač požiadať o ich vysvetlenie u kontaktných osobách uvedených v bode č. 1
tejto výzvy.
Prílohy:

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria (časť 1, 2, 3)
Príloha č. 2 - Špecifikácia predmetu zákazky (časť 1, 2, 3)
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 4 – Kúpna zmluva
Titulný list - vzor

Borša, 23.03.2020

Ing. Anna Tünde Vargová, starostka
v. r.

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej
adrese:
https://drive.google.com/file/d/1VYeDltwMQILx-mKYMwyZ5OxpHy5NJld_/view?usp=sharing
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