Výzva na predloženie ponuky

Obec Štrba, 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
žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
Vybavenie novej budovy materskej školy v Štrbe

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Štrba
Sídlo: Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
Štatutárny zástupca: Michal Sýkora (starosta)
IČO: 00326615
DIČ: 2021212765
Internetová stránka: www.strba.sk

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: emailom na vladislav.micatek@agency4academy.sk

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD.

4.

Predmet obstarávania: Vybavenie novej budovy materskej školy v Štrbe

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: kúpna zmluva.

6.

Zákazka sa delí na časti: áno na 8 časti:
Časť A) Didaktické pomôcky;
Časť B) Knihy;
Časť C) Nábytkové vybavenie;
Časť D) Príslušenstvo;
Časť E) Tieniace príslušenstvo;
Časť F) Kuchynské technické vybavenie;
Časť G) Kuchynské zariadenie;
Časť H) Kuchynské príslušenstvo.

7.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie novej budovy materskej školy v Štrbe pre projekt
„Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe“ – tovar, ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto
Výzvy. Podrobná špecifikácia je uvedené v Prílohe č. 2 tejto Výzvy v rámci rozdelenie do 8 častí
zákazky A až H.

8.

Predpokladaná hodnota zákazky: určenie PHZ je spojené do výzvy na predloženie cenových
ponúk.

9.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Do 50 dní odo dňa písomnej objednávky.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú súčasťou výzvy.
11. Financovanie predmetu zákazky:
a) Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa a NFP
projektu č. 312061T027 s názvom „Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe“ z OP ĽZ;
b) lehota splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia daňového dokladu po ukončení
realizácie diela vzhľadom na systém predfinancovania.
12. Lehota na predloženie ponuky: 9.3.2021 do 10.00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: najneskôr do času stanoveného na predkladanie ponúk emailom na
vladislav.micatek@agency4academy.sk

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Cena celkom vrátane DPH v EUR (resp. konečná cena u neplatcov DPH).
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena (s DPH) za predmet zákazky definovaný
v bode 6 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa
hodnoty navrhovanej celkovej ceny (cena s DPH resp. konečná cena) za predmet zákazky, od
najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka uchádzača s najnižšou cenou sa umiestni na
1. mieste poradia a bude úspešná.
Uchádzač v návrhu na plnenie kritéria podľa Prílohy č. 1 uvedie celkovú cenu, zodpovedajúcu
celkovej cene z vyplnene Prílohy č. 2. V prípade, že ponuku predkladá uchádzač, ktorý nie je platcom
DPH na uvedenú skutočnosť v ponuke upozorní a DPH vypĺňa ako nulovú.
15. Podmienky účasti
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať službu, ktorá zodpovedá
predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v
príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ
sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto
registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Vyhotovenie cenovej ponuky podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 tejto Výzvy v slovenskom jazyku,
variantné riešenie nie je umožnené. Možné predložiť samostatne za jednu časť alebo viaceré alebo
všetky časti zákazky.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača v zmysle Prílohy č. 1 tejto Výzvy spolu s elektronickým odkazom
na preukázanie oprávnenia dodávať predmet zákazky;
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk vyplnený v Prílohe č. 1 tejto
Výzvy;
c) Rekapituláciu cenovej ponuky vyplnenú podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy s celkovou cenou
v zmysle predloženej ponuky podľa bodu b.
17. Otváranie ponúk: 9.3.2021 o 10.30 hod.
18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD., tel.:
+421 904 103 699, e-mail: vladislav.micatek@agency4academy.sk
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami
počas platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu
v zmysle platnej legislatívy a pravidiel EŠIF a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť;
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva podľa Prílohy č. 3 tejto Výzvy.
Štrba, 24.2.2021
Michal Sýkora
starosta obce Štrba
Prílohy:
Príloha č. 1 – Formulár cenovej ponuky
Príloha č. 2 – Rekapitulácia cenovej ponuky
Príloha č. 3 – Návrh kúpnej zmluvy

