Obec Tesárske Mlyňany v zastúpení

V Nitre dňa 26.07.2017
Vec: Výzva na súťaž

Výzva na súťaž
zadávanie zákazky postupom podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon“)
„Prístavba MŠ v Tesárskych Mlyňanoch – vnútorné vybavenie MŠ“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona : v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona
Názov verejného obstarávateľa : Obec Tesárske Mlyňany
Sídlo: Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Valkovič, starosta obce
Kontaktná osoba: Bc. Lucia Behúlová
IČO: 00308528
Tel.: 0908724262
E-mail: behulova@tesarskemlynany.sk
Internetová stránka: www.tesarskemlynany.sk
Kontakt pre predmetné verejné obstarávanie: Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie
KLIENT, s.r.o., P.O.Box 42A, 949 01 Nitra, klientnitra@gmail.com, 0910185341 Iveta Horváthová

2. Druh zákazky:
Tovar. Uzatvorená bude objednávka.

3. Názov predmetu zákazky:
„Prístavba MŠ v Tesárskych Mlyňanoch – vnútorné vybavenie MŠ“

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie. Záujemca predkladá ponuku na celý predmet zákazky.

5. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia do nových priestorov MŠ v obci Tesárske
Mlyňany vrátane dopravy a montáže.

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
-

šatňa o rozmere cca 162 x 130cm pozostávajúca z 8. skriniek – 3 ks
stôl BUK, obdĺžnik o rozmere cca 125x80 cm, výška cca 52 cm – 3 ks
drevená stolička BUK, výška sedadla cca 34 cm – 20 ks
priestorová skriňa s 3 priehradkami, rozmer cca (ŠxVxH : 103,5x94x44 cm) – 2 ks
písací stôl so zásuvkami, rozmer cca (ŠxVxH : 104x72,4x58 cm) – 1 ks
predeľovacia stena na oddelenie jednotlivých WC, rozmer cca 60x120 cm – 7 ks
spálňové ležadlo plastové rozmer cca (DxŠxV : 134,5x58x15cm) – 62 ks
príslušenstvo k spálňovým ležadlám :
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➢ matrac nepremokavý – 62 ks
➢ paplón, 100% bavlna, vhodný pre alergikov a astmatikov, rozmer cca 135x90 cm
– 62 ks
➢ vankúš, 100% bavlna, vhodný pre alergikov a astmatikov, rozmer cca 40x65 cm
– 62 ks
➢ obliečky s detským motívom, 100% bavlna, rozmer vankúš cca 40x65 cm, paplón
cca 135x90cm – 62 ks
➢ napínacia plachta na detské ležadlo so sťahovacou gumou, rozmer cca 140x70 cm
– 62 ks
Pre všetky prípadné požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto Výzve alebo v Kalkulácii
ceny, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného
a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.
V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto
špecifikovaných v tejto výzve výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných
súvislostí, verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

7. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 7 382,92 Eur bez DPH
8. Miesto dodania predmetu zákazky:
Tesárske Mlyňany, Materská škola, Hlavná 1
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV) pre rozhodujúcu časť predmetu zákazky:
Hlavný predmet:
39161000-8
Nábytok pre materské školy
Doplňujúce predmety:
39143112-4
Matrace
39516110-6
Vankúše
39512500-9
Obliečky na vankúše
39512100-5
Plachty
60000000-8
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
45255400-3
Montážne práce

10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné
riešenie , nebude sa takéto riešenie vyhodnocovať.

11. Lehota pre skončenie dodávky:
do 10/2018
V prípade schválenia dotácie na projekt poskytovateľom, bude s úspešným uchádzačom
uzatvorená objednávka na dodávku tovaru.

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov ministerstva (95 %) v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu a z vlastných prostriedkov obce (5 % ).
Preddavky sa neposkytujú.
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13. Podmienky účasti uchádzačov:
Doklad o oprávnení realizovať daný predmet zákazky (výpis z OR SR resp. zo živnostenského registra) –
nie starší ako 3 mesiace.

14. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
a) Cenový návrh za realizáciu celého predmetu zákazky podľa tejto výzvy, podľa vzoru, ktorý je
Prílohou č.1 výzvy – Kalkulácia ceny, pričom cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky
náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH,
upozorní na túto skutočnosť v ponuke.
b) Doklady podľa bodu 13. tejto Výzvy.
Všetky požadované doklady sa predkladajú ako originál, alebo úradne overená kópia
originálu. Listinné dokumenty a doklady, ktoré sú vystavené uchádzačom, musia byť
podpísané oprávnenou osobou uchádzača v súlade s oprávnením podpisovať za uchádzača
alebo ním splnomocnenou osobou, v prípade splnomocnenia sa vyžaduje aj predloženie
splnomocnenia.
Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná obálka), ktorý
musí byť označený „Neotvárať – VO – Vnútorné vybavenie MŠ“.

15. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: do 10.00 hod. dňa 09.08.2017
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť listinnou poštou: Agentúra
a obstarávania KLIENT, s.r.o., P.O.Box 42A, 949 01 Nitra

pre

poradenstvo

16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky...100%. Cenovú ponuku uchádzača
s najnižšou cenou vyhodnotí verejný obstarávateľ ako úspešnú, takúto cenovú ponuku prijme.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup
verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit predmetného zadávania,
alebo budú pre neho inak neprijateľné.

17. Lehota viazanosti ponúk:
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 10/2018

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Dátum odoslania tejto Výzvy na súťaž : 26.07.2017.
Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční najneskôr do 18.08.2017.
Informácia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk sa zasiela úspešnému i neúspešným
uchádzačom najneskôr do 25.08.2017.
d) V prípade uplatnenia inštitútu vysvetľovania v súvislosti s predloženými ponukami, lehota
uvedená pod písmenom c) tohto bodu Výzvy, bude adekvátne upravená v nadväznosti na čas
potrebný na doručenie odpovede.
e) Výzva na súťaž sa zasiela záujemcom/uchádzačom elektronicky prostredníctvom e-mailu
v zmysle metodického usmernenia CKO č. 14.
a)
b)
c)

Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o., P.O.Box 42A, 949 01 Nitra
IČO: 44637616, email: info@klient.sk, web: www.klient.sk

Obec Tesárske Mlyňany v zastúpení

Príloha č.1 – Kalkulácia ceny
1. Cena za predmet zákazky sa stanovuje v zmysle platnej legislatívy o cenách.
2. Cena predmetu zákazky musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie. Celková cena,
ktorú uchádzač v ponuke uvedie sa za takú považovať aj bude. Pre vyhodnotenie cien ponúk je
rozhodujúca celková cena. Ak uchádzač predloží dve rôzne celkové ceny v jednej ponuke, platiť
bude cena výhodnejšia pre zadávateľa, ak neovplyvní poradie uchádzačov. Ak celková cena
predmetu zákazky nerobí ponuku mimoriadne nízkou a uchádzač sa stane úspešným
uchádzačom, ak sa dopustil prípadných matematických chýb, bude povinný ich odstrániť v rámci
poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, tak, aby sa celková cena ponuky
nezmenila.
3. Uchádzač musí pre každú položku kalkulácie ceny za predmet zákazky, ak ich je viac ako jedna,
uviesť aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčtom súčinov jednotkovej ceny
a množstva MJ položky všetkých položiek uvedených v zozname položiek, ktorý je
súčasťou predmetných výkazov výmer. V prípade, že uchádzač neuvedie pre každú
položku výkazov výmer jednotkovú cenu, bude požiadaný o vysvetlenie ponuky, pričom
vysvetlením ponuky uchádzač nemôže meniť ponuku a teda ani celkovú cenu ponuky.
4. Všetky jednotkové ceny, položkové ceny i celkové ceny musia mať najviac dve desatinné
miesta. Upozorňujeme uchádzačov na nastavenie formátu čísla na 2 desatinné miesta, nie
na zaokrúhľovanie na 2 desatinné miesta. Nenastavenie správneho formátu, resp.
nevykonanie skúšky správnosti súčtu vyobrazených čísiel, ktoré budú mať dve desatinné
miesta len kvôli zaokrúhleniu na 2 desatinné miesta a nie kvôli nastaveniu formátu na dve
desatinné miesta spravidla spôsobí matematickú chybu.
5. Položky v kalkulácii ceny nie je možné bez súhlasu verejného obstarávateľa zmeniť.
6. Cena za predmet zákazky je maximálna a musí obsahovať všetky plnenia nevyhnutné pre riadne
splnenie predmetu zákazky. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu predmetu zákazky
s výnimkou možnosti podľa zmluvy, sú vylúčené.
7. Nacenená kalkulácia ceny musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača v súlade
s oprávnením podnikať (podpis a pečiatka, ak je povinný používať pečiatku), s uvedením
dátumu vyhotovenia.
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Názov predmetu zákazky : Prístavba MŠ v Tesárskych Mlyňanoch – vnútorné vybavenie MŠ
Uchádzač (názov a sídlo) : .................................................................................................................
IČO : .........................................................................
Platiteľ DPH :

ÁNO - NIE (správne sa označí)
KALKULÁCIA CENY
Názov položky

MJ

Počet
kusov

šatňa o rozmere cca 162 x 130cm pozostávajúca z 8. skriniek
stôl BUK, obdĺžnik o rozmere cca 125x80 cm, výška cca 52 cm
drevená stolička BUK, výška sedadla cca 34 cm
priestorová skriňa s 3 priehradkami, rozmer cca (ŠxVxH : 103,5x94x44 cm)
písací stôl so zásuvkami, rozmer cca (ŠxVxH : 104x72,4x58 cm)
predeľovacia stena na oddelenie jednotlivých WC, rozmer cca 60x120 cm
spálňové ležadlo plastové rozmer cca (DxŠxV : 134,5x58x15cm)
príslušenstvo k spálňovým ležadlám
matrac nepremokavý
paplón, 100% bavlna, vhodný pre alergikov a astmatikov, rozmer cca 135x90 cm
vankúš, 100% bavlna, vhodný pre alergikov a astmatikov, rozmer cca 40x65 cm
obliečky s detským motívom, 100% bavlna, rozmer vankúš cca 40x65 cm, paplón cca
135x90cm
napínacia plachta na detské ležadlo so sťahovacou gumou, rozmer cca 140x70 cm
dovoz na miesto určenia
prípadná montáž nábytku

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

3
3
20
2
1
7
62

ks
ks
ks

62
62
62

ks

62

ks
súbor
súbor

62
1
1

Jednotková
cena v € bez
DPH

Cena za
položku v €
bez DPH

DPH

Cena za predmet zákazky v € s DPH
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Cena za
položku v €
s DPH

