Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 4.2

Príloha č. 7

OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU
Obecný úrad č.223
023 03 Zborov nad Bystricou
OUZNB - 110/2021

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Obec Zborov nad Bystricou 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
„ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„DIDAKTICKÉ POMÔCKY“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU
Sídlo:
Zborov nad Bystricou 223, 023 03 Zborov nad Bystricou
Štatutárny zástupca:
PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce
IČO:
00314366
DIČ:
2020553348
IČ DPH:
nie sme platcom DPH
Tel.:
041 230 40 81
E-mail:
starosta@zborovnadbystricou.sk
viera.valkova@zborovnadbystricou.sk
Internetová stránka:
www.zborovnadbystricou.sk
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu.:
4027147094/7500

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Zborov nad Bystricou
Zborov nad Bystricou 223
023 03 Zborov nad Bystricou

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: JUDr. Viera Záteková Valková, PhD.
PaedDr. Juraj Hlavatý

4.

Predmet obstarávania: Didaktické pomôcky
Kódy CPV:
39162200-7
Učebné pomôcky a zariadenia
Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva (viď. Príloha č. 2),
ktorá bude v súlade s touto výzvou na predloženie cenovej ponuky a s ponukou predloženou
úspešným uchádzačom. Objednávka na predmet kúpy bude zaslaná predávajúcemu až po
skontrolovaní dokumentácie z procesu verejného obstarávania, t.j. do 3 pracovných dní odo dňa
doručenia správy z kontroly verejného obstarávania, ktorá bude obsahovať kladný výsledok
predmetu kontroly verejného obstarávania.

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): V rámci predmetu zákazky ide
o obstaranie didaktických pomôcok, ktorý je potrebné naceniť v zmysle Prílohy č. 1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 69 687,87 € bez DPH

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Verejný
obstarávateľ stanovuje podmienku dodania predmetu zákazky najneskôr do 31.03.2022.

Základná škola s materskou školou
Zborov nad Bystricou 604
023 03 Zborov nad Bystricou

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Sú súčasťou výzvy – Príloha č. 1 –
Výkaz výmer
11. Financovanie predmetu zákazky: Cena za predmet zákazky bude uhradená po dodaní a to formou
bezhotovostného styku. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov
Integrovaného regionálneho operačného programu a z vlastných finančných prostriedkov obce.
Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ
neposkytne žiadne zálohové platby.
12. Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 3. marca 2021 do 13.00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: Poštou alebo osobne na adresu:

E-mailom na adresu:

Obec Zborov nad Bystricou
Zborov nad Bystricou 223
023 03 Zborov nad Bystricou

viera.valkova@zborovnadbystricou.sk

Cenové ponuky doručené osobne alebo poštou uchádzači predložia v uzavretých obálkach
s označením: Cenová ponuka - ,,Didaktické pomôcky“ - NEOTVÁRAŤ.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za predmet zákazky.Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.
15. Pokyny na zostavenie ponuky: Uchádzač musí mať oprávnenie podnikať v oblasti predmetu
zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než
živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra
alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci
uchádzača na dodanie požadovaného tovaru).
Požadujeme, aby cenová ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača ako obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón,
e-mail, bankové spojenie, č. účtu
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v zmysle Prílohy č. 1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.
Cenová ponuka musí ďalej obsahovať
•

celkovú cenu v eurách bez DPH vrátane dopravy,

•

celkovú cenu v eurách vrátane DPH vrátane dopravy,

•

informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH
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•

cenová ponuka musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta

Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.
Cenová ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie cenové ponuky, ktoré splnili všetky administratívne
požiadavky na obsah cenovej ponuky stanovené v tejto výzve.
16. Otváranie ponúk: Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk predložených osobne, poštou
alebo e-mailom uskutoční verejný obstarávateľ v kancelárií starostu obce Zborov nad Bystricou
dňa 04. marca 2021 o 10.00 hod.
17. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk je neverejné.
18. Lehota viazanosti ponúk: najneskôr do 31.03.2022
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

JUDr. Viera Záteková Valková, PhD.
PaedDr. Juraj Hlavatý
041 230 40 81

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejné
obstarávanie zrušiť, a to v prípade, ak kontrolný orgán verejné obstarávanie neschváli. Výsledok
vyhodnotenia predložených cenových ponúk oznámi verejný obstarávateľ uchádzačom e-mailom.
Dátum odoslania výzvy 4 záujemcom: 17.02.2021
Prílohy: Príloha č. 1 – Výkaz výmer
Príloha č. 2 – Kúpna zmluva

PaedDr. Juraj Hlavatý, v.r.
starosta obce
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