Obec Bušince, Železničná 4/320, 991 22 Bušince

Výzva na súťaž
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)
za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a výberu dodávateľa
1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ PODĽA § 7 ODS. 1 PÍSM. B ZÁKONA
Názov:

Obec Bušince

Sídlo:

Železničná 4/320, 991 22 Bušince

IČO:

00319236

Štatutárny orgán:

Ing. Zoltán Végh

Telefón

+421 911 275 760

Adresa hlavnej stránky/webové
sídlo verejného obstarávateľa

www.obecbusince.sk

Profil obstarávateľa na UVO

www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5262

2. KONTAKTNÁ ADRESA ZODPOVEDNÁ ZA ZÁKAZKU
Názov:

VEROBS, s.r.o.

Sídlo:

Kyjevské námestie 14535/8, 97404 Banská Bystrica

IČO:

46959998

E-mailová adresa:

verobs.sro@gmail.com

3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY A DRUH ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky: „Vybavenie MŠ - čierna technika“
Druh zákazky: tovar
4. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je vybavenie materskej školy - čierna technika. Bližšia špecifikácia je
uvedená v Návrhu na plnenie kritérií tejto Výzvy (príloha č. 1 tejto Výzvy).

5. NOMENKLATÚRA (CPV)

Obec Bušince, Železničná 4/320, 991 22 Bušince
Hlavný predmet
Hlavný slovník:32300000-6 Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo
reprodukciu zvuku alebo obrazu
Doplňujúce predmety:
Hlavný slovník:30213100-6-Prenosné počítače, 32324100-1 Farebné televízory, 32310000-9
Rozhlasové prijímače

6. NUTS KÓD
SK032 – Banskobystrický kraj

7. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku. Zákazka nie je delená na časti.
Odôvodnenie:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko predmet zákazky tohto verejného
obstarávania so všetkým požadovaným príslušenstvom je považovaný za ucelenú jednotnú
kompaktnú jednotku. V prípade rozdelenia na časti, separátne dodávanie jednotlivých
komponentov, častí od rôznych dodávateľov by prinieslo celkom zjavne neprimerané
ťažkosti, ak nie nemožnosť získať celý celok v plne funkčnej zostave. Rozhodnutie
nerozdeliť zákazku na časti má i oporu v metodickom usmernení ÚVO č. 8115-5000/2016 zo
dňa 17.5.2016, v zmysle ktorého úrad odporúča verejnému obstarávateľovi požadovaný
predmet zákazky zadávať v rámci jedného postupu zadávania zákazky, ak jednotlivé
požadované predmety plnenia svojimi charakteristikami a povahou nevyhnutne spolu súvisia.
Predmet zákazky je jeden kompaktný celok.

8. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Financovanie predmetu zákazky bude z prostriedkov dotácií z Úradu vlády SR

9. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA
Výsledkom zadávania tejto zákazky s názvom „Vybavenie MŠ - čierna technika“ bude v
zmysle zákona o verejnom obstarávaní písomná objednávka Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

10.MIESTO A TERMÍN DODANIA
Miesto dodania: obec Bušince
Termín plnenia: do 10 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky

11.VARIANTNÉ RIEŠENIE
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.
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12. VYSVETĽOVANIE
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať elektronickou formou.
V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov, uvedených vo výzve alebo v inej
sprievodnej dokumentácii, alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predloženie ponuky, môže záujemca elektronicky (e-mailom)
požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na e-mailovú adresu kontaktnej osoby,
uvedenú v bode 2 tejto výzvy.
Požiadavku o vysvetlenie je možné doručiť najneskôr do posledného pracovného dňa
pred pracovným dňom, ktorý predchádza dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky,
uvedenej v tejto výzve, a to do 19.11.2018, do 15:00 hod.

13.CENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
a) navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov;
b) navrhovaná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená (zaokrúhlená) s presnosťou na
2 desatinné miesta;
c) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná cena v EUR bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná cena v EUR vrátane DPH;
d) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke;
e) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto výzvy cenu
celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním celého predmetu
zákazky;
f) v prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH,
platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je v súčasnosti
sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky poplatky súvisiace s vývozom tovaru zo zahraničia
a jeho dovozom do krajiny sídla verejného obstarávateľa, a všetky ostatné nevyhnutné
náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie
zahraničného uchádzača;
g) k prepočtu cudzej meny na Euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň
zverejnenia výzvy na súťaž.
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14.PREDKLADANIE PONUKY
a) ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v
slovenskom jazyku alebo českom jazyku;
b) ponuka,tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť predložené v origináli
alebo v úradne osvedčenej kópii, pokiaľ nie je uvedené inak, a predložené ako sken
dokumentov a dokladov prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby,
verobs.sro@gmail.com

15.ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY
1. Uchádzač predloží:
a) vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritérií
Uchádzač musí splniť podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia a to, že je
oprávnený dodávať tovar na požadovaný predmet zákazky – preukázaním dokladu
o oprávnení dodávať tovar na požadovaný predmet zákazky – výpisom zo živnostenského
registra, resp. výpisom z obchodného registra, príp. iný doklad. Nakoľko si Verejný
obstarávateľ overil túto podmienku pred oslovením uchádzača v ORSR resp. ŽRSR na
internete a v písomnej forme sú priložené v dokumentácii VO predmetnej súťaže nie je
potrebné predložiť požadovaný doklad.

16.KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
a) Najnižšia cena- najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky

17.LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
Do 20.11.2018 do 15,00 hod.
18.MIESTO PREDKLADANIA PONÚK
Ponuka sa predkladá výhradne elektronicky, tzn. na e-mailovú adresu kontaktnej osoby,
uvedenej v bode 2 tejto výzvy (t.j. na verobs.sro@gmail.com)

19.HODNOTA ZÁKAZKY
Objednávateľ si vyhradzuje právo neodoslať objednávku v prípade, ak výsledná najnižšia
cena zákazky bude vyššia ako finančný limit určený pre zákazku s nízkou hodnotou!
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20. OBHLIADKA
Nie je potrebná.

21.DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY
Dátum vyhotovenia: 09.11.2018
Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 09.11.2018
Dátum zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa a v jeho profile na UVO:
09.11.2018

22.PRÍLOHY VÝZVY
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
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PRÍLOHA Č. 1: Návrh na plnenie kritérií
PREDMET ZÁKAZKY: „Vybavenie MŠ - čierna technika“
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Obec Bušince, Železničná 4/320, 991 22 Bušince
Obchodné meno/názov uchádzača:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca uchádzača:
p.č.

Názov

opis - tu uchádzač uvedie
konkrétne parametre ním
ponúkaného výrobku

ks

1

televízor

L E D , 4 8 a ž 4 9 p a l c o v, 1 ks
rozlíšenie displeja min. FULL
HD min. 1920x1080

2

DVD
prehrávač

min. 80 GB HDD, prehráva 1 ks
video, DVD-video, dvd+RW,CD, CD-R/RW, podpora
MP3,WMA,AAC, USB vstup,
hodiny, časovač, diaľkové
ovlásania, bluetoth,

3

MAGNETOF prehrávanie min.týchto
ÓN
formátov: CD,CDR,CD.RW,MP3-CD,WMA-CD,
digitálny tuner, USB vstup,
prehrávanie MP3/WMA,audio
vstup, diaľkové ovládanie

cena za 1 ks cena
s DPH
celkom
spolu bez
DPH

cena
celkom
spolu s
DPH

1 ks

SPOLU

Celková cena zahŕňa všetky náklady spojené s obstaraním predmetu danej zákazky v súvislosti s dodaním
predmetu zákazky v požadovanej kvalite a množstve, vrátane všetkých požadovaných služieb požadovaných
v rámci poskytnutia k predmetnej zákazke.
Týmto čestne prehlasujeme, že nami ponúkaný tovar spĺňa všetky požadované minimálne parametre.

* Som platcom DPH v Slovenskej republike:
áno
nie (nehodiace sa prečiarknite)
V ............................................, dňa ………………………….
........................................................................
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej
konať za uchádzača

