Príručka k procesu verejného obstarávania

Príloha č. 7

Výzva na predloženie ponuky (tovary)

Obec Veľký Biel
Obecný úrad, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, okres Senec
Veľký Biel, 18.02.2019
Vážený uchádzač

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Veľký Biel, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 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
„Modernizácia učebne Základnej školy vo Veľkom Bieli - nábytok“
1.

Identifikácia Obec Veľký Biel
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:
Sídlo: Železničná 76, 900 24 Veľký Biel (Senec)
Štatutárny zástupca: Anton Danter - starosta

IČO:

00305146

DIČ:

2020662303

IČ DPH: nie je platca
Tel.:

02/45916221

Fax:

--

E-mail:

vo.velkybiel@gmail.com, sekretariat@velkybiel.eu

Internetová stránka: https://www.velkybiel.eu/
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu.:

2.

SK 74 5600 0000 0018 0372 2001

Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Ponuky uchádzač zasiela elektronicky na:
vo.velkybiel@gmail.com, sekretariat@velkybiel.eu
Doručenie poštou/kuriérom/osobne:
Obecný úrad Veľký Biel, Železničná č. 76, 900 24 Veľký Biel

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Martina Konečná

4.

Predmet obstarávania:

Modernizácia učebne Základnej školy vo Veľkom Bieli –nábytok na vybavenie predmetnej
učebne.
5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Kúpna zmluva

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Modernizácia učebne Základnej školy vo Veľkom Bieli – nábytok na vybavenie predmetnej
učebne. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
(Pozn.: V prípade, že sa v predmetnej dokumentácii vyskytne odvolanie na konkrétneho
výrobcu, typ výrobku, krajinu pôvodu, označenie a pod. verejný obstarávateľ umožňuje
predložil ekvivalentné riešenie, pri dodržaní minimálnych stanovených parametrov.)

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 15.456,62 v EUR bez DPH

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

9.

-

do 45 dní odo dňa účinnosti zmluvy

-

Školská 568/4, 90024 Veľký Biel, 900 24

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
-

do 45 dní odo dňa účinnosti zmluvy

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady
Financovanie predmetu zákazky: s finančnou podporou Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR a vlastné zdroje z rozpočtu obce Veľký Biel, kód výzvy: IROP-PO2-SC2222016-13
Integrovaný regionálny opereračný program
11. Lehota na predloženie ponuky: 07.03.2019 do 12:00hod
12. Spôsob predloženia ponuky: emailom, poštou/kuriérom alebo osobne
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
-

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena na celý predmet zákazky v EUR s DPH

-

Spôsob hodnotenia: Verejný obstarávateľ vyhodnotí všetky ponuky, ktoré predložia uchádzači
v lehote predkladania ponúk, a zároveň uchádzač splní podmienky účasti v zmysle výzvy.
Úspešný uchádzač sa stane ten, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou na celý predme
zákazky v EUR s DPH, ostatní uchádzači budú neúspešní. Všetkým uchádzačom bude
oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk po skončení vyhodnocovania.

14. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v slovenskom jazyku a to prostredníctvom emailou, poštovej zásielky,
alebo ponuku doručí osobne, v uzavretej obálke s označením:
•
Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo, IČO)
•
Súťaž: „NEOTVÁRAŤ“
•
Heslo: „Modernizácia učebne Základnej školy vo Veľkom Bieli - nábytok“
Na adresu verejného obstarávateľa (do podateľne):
Obecný úrad Veľký Biel, Železničná č. 76, 900 24 Veľký Biel
Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak
doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač nebude
spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa
Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné. Variantné riešenia nebudú akceptovanénepovoľujú sa.
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie
ponúk.
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými
v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady,
ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo v závislosti s
akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného uchádzača pri postupe zadávania
zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení nie je
možné podať námietky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzavretiu
zmluvy s úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s uchádzačom, ktorý
sa umiestnil ako ďalší v poradí.

-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

Podmienky účasti:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (uchádzač vyplní Prílohu
č.1 – je potrebné vyplniť všetky položky uvedené v špecifikácii)

c.

Odkaz na webovú strnáku Obchodného alebo živnostenského registra (link)
prípadne fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce.
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra (stačí fotokópia-odkaz na webovú stránku)

15. Otváranie ponúk: 08.03.2019
Miesto: Obecný úrad Veľký Biel, Železničná č. 76, 900 24 Veľký Biel
16. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné
17. Lehota viazanosti ponúk: do 31.08.2019
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Ing. Silvia Ébrey Krakovská
Tel: 0907 971 499
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
uviesť podľa predmetu obstarávania: od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ
požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:
-

Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.

S úctou,

..........................................................
Anton Danter-starosta
Prílohy:
Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu zákazky-pomôcky
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