VÝZVA
na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon) na realizáciu zákazky s názvom: „Propagačné materiály - píšťaly a píšťalky“.

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Adresa:
IČO:
Štatutár:
Telefón:
Email:
--------------------------------------Zodpovedný za obstarávanie:
Email:

Detská organizácia Fénix, o.z.
Územná organizácia Snina
Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina, SR
17310920 012
Mgr. Jozef Talarovič
+421 917425648
jozef@talarovic.sk
BGS KONZULT, Komenského 2776/23, 069 01 Snina
info@bgskonzult.sk

2) Opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky dvoch druhov propagačných materiálov projektu - píšťaly
a píšťalky, v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe tejto výzvy a podľa požiadaviek
obstarávajúceho. Súčasťou zákazky sú všetky priame a nepriame súvisiace nevyhnutné náklady (napr.
dopravné náklady a podobne).
3) Predpokladaná hodnota zákazky
27 166,67 EUR bez DPH
4) Technické požiadavky a špecifikácie
a) Technické požiadavky a špecifikácie predmetu zákazky, ktoré v predložených podkladoch zákazky
odkazujú na konkrétny výrobok alebo zariadenie sú uvedené za účelom presnej špecifikácie predmetu
zákazky. Uchádzačom sa umožňuje použiť „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, ktoré spĺňajú
k spokojnosti verejného obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.
b) Všetky časti dodávanej zákazky musia byť nové technologicky vyspelé produkty (nie použité alebo
recyklované produkty), testované a schválené kompetentnými slovenskými alebo zahraničnými
autoritami. Zároveň musia byť prispôsobené na pracovné a bezpečnostné prostredie i technické normy
Slovenskej republiky. Plnenie predmetu zmluvy musí spĺňať minimálnu požadovanú úroveň špecifikácií,
alebo mať vyššie/výhodnejšie hodnoty/parametre ako sú požadované.
5)

Miesto a termín realizácie zákazky:
Miesto: Detská organizácia Fénix, o.z., Územná organizácia Snina, Gagarinova 1559/4, 069 01 Snina, SR
Termín: júl – september 2018

6) Podmienky účasti:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti a preukáže ich:
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a) Doklad, že je oprávnený dodávať tovar, nie je potrebné predkladať, pokiaľ má relevantné údaje
zverejnené na portály Obchodný register SR - http://www.orsr.sk alebo Živnostenský register SR http://www.zrsr.sk/ alebo iný verejne dostupný súvisiaci register. Verejný obstarávateľ si overí tieto
údaje na internete.
b) Uchádzač predloží čestné vyhlásenie v originálnom vyhotovení podpísané štatutárnym orgánom
uchádzača, že:
I.
nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu,
ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
II.
nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu, nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu,
III.
nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok
majetku,
IV.
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
7) Ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Výsledná celková cena bude vypočítaná na základe vyplneného cenového návrhu.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Platiteľ DPH uvedie cenu v členení podľa
legislatívy, čiže - cena bez DPH, DPH, cena s DPH. Neplatiteľ DPH uvedie cenu celkom a upozorní na to
v ponuke.
8) Forma vzniku záväzku:
Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzavrie Zmluvu podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvných podmienok tvorí prílohu tejto výzvy.
Podmienky verejného obstarávateľa, ktoré sú zakomponované v zmluve sú pre uchádzača záväzné a nemenné.
9) Obsah ponuky - uchádzačom predložená ponuka musí obsahovať:
a) Doklady a dokumenty podľa bodu 6) Podmienky účasti.
b) Cenový návrh spracovaný podľa formulára, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy a podpísaný štatutárnym
orgánom uchádzača.
c) Návrh zmluvy, ktorý musí byť doplnený o identifikačné údaje uchádzača a navrhovanú cenu a bude
podpísaný jeho štatutárnym orgánom.
10) Lehota na predkladanie ponúk:
•
•

Ponuky sa predkladajú v lehote do 4. júna 2018 do 1600 hod.
Uchádzač si sám zvolí formu doručenia:
a) v elektronickej forme skenovaný originál na adresu info@bgskonzult.sk
b) v listinnej forme originál na adresu zodpovedného za obstarávanie uvedenú v bode 1) tejto výzvy prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, v uzavretom obale s uvedením obchodného
mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania a s označením „Súťaž - neotvárať – Píšťaly“.
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•

Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk, či už na vyššie uvedenú
elektronickú adresu alebo v listinnej forme na uvedenú adresu, bude prijatá na vyhodnotenie. Preto iné
miesto na predloženie ponuky ako uvedené v tejto výzve, verejný obstarávateľ neuzná. Ponuka predložená
po uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas
zodpovedného za obstarávanie), nebude zaradené do vyhodnotenia.

11) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe kritéria najnižšej ceny predmetu zákazky s DPH.
Úspešnosť a poradie ponúk uchádzačov sa určí podľa výšky navrhnutej ceny uvedenej v jednotlivých
ponukách. To znamená, že úspešný a prvý bude uchádzač, ktorý navrhol za realizáciu predmetu zákazky
najnižšiu cenu v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch a poradie ostatných uchádzačov
sa určí vzostupne podľa hodnoty navrhnutého kritéria.

12) Ďalšie informácie:
a) Projekt je financovaný z Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.
b) Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom bude odoslané prostredníctvom elektronickej
správy na ich e-mailové adresy.
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ani jednu z predložených ponúk neprijať v prípade ak,
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými
možnosťami verejného obstarávateľa.
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk v prípade potreby:
- vyžiadať si od uchádzača predloženie dôkazov kvality ponúkaného tovaru (vzorky, fotografie, letáky,
podrobná špecifikácia vlastností a podobne).
- vyzvať uchádzača na osobné rokovanie, za účelom detailného prerokovania všetkých relevantných
technických a organizačných okolností realizácie zákazky v nadväznosti na implementovaný projekt.
e) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač.
f) S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva. V prípade, že nepreukáže relevantným spôsobom
splnenie podmienok tejto výzvy alebo uchádzač odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil,
bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti.
g) Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali
potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou
miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku miesta realizácie predmetu
zákazky je možné vopred dohodnúť na telefónnom čísle uvedenom v bode 1) tejto výzvy v pracovných
dňoch v čase od 800 – 1400 hod.
Dátum: 28.05.2018
Mgr. Jozef Talarovič, vr.
štatutár

Prílohy:
príloha č. 1 – Cenový návrh
príloha č. 2 – Zmluva o poskytnutí služby
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