Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Materiálne vybavenie MŠ Liptovská Porúbka
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Liptovská Porúbka
IČO 17061229

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Liptovská Porúbka 170, 03301 Liptovská Porúbka, SK
Kontaktná osoba Bc. Aneta Madejová, 0919043058, obec.lporubka@gmail.com

Informácie o zákazke
Typ zákazky:

Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie 01/2023
realizácie:
Lehota na predkladanie do 28.7.2022 do 8:00
ponúk:
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/vyzva/dU5oBh6sKs5Z4zR0z-5CZsG1
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Opis zákazky
Oblasť Ostatné
Podoblasť Školské zariadenie a vybavenie

Všeobecný opis zákazky

1. Predmet zákazky :
Predmetom je výber dodávateľa na dodávku tovaru spolu s dopravou a montážou a zaškolením
„Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolského zariadenia v obci Liptovská Porúbka“
- Parametre popísané v technických vlastnostiach - špecifikácia sú považované za minimálne, verejný obstarávateľ prijme plnenie s
vyššími (lepšími) parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti , ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v
intervale.

2. Postup verejného obstarávateľa :
Obec Liptovská Porúbka, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej
hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku " 3/2022 ".
V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom
hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH.

3. Opis predmetu zákazky :
obstaranie materiálneho vybavenia potrieb pre triedy materskej školy v Obci Liptovská Porúbka v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o
poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-003 operačného programu IROP. Projekt je investičnou prioritou v rámci stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou a jeho špecifickým cieľom je zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. Skvalitnením a vytvorením podmienok v priestoroch
materskej školy dosiahneme, že navýšime počet detí s poobedným spánkom a tak budú vykazovať celodenný pobyt.
Osobitné požiadavky na plnenie:
- Vrátane dopravy a montáže do miesta dodania.
- Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie konkrétneho výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ v
takomto prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré sa bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov ako sú uvedené v
technických vlastnostiach.
- Pokiaľ ekvivalentné plnenie nebude spĺňať minimálne požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti ako sú stanovené v
technickej špecifikácií predmetu zákazky, verejný obstarávateľ vyzve dodávateľa na úpravu jeho ponuky v súlade s technickou
špecifikáciou predmetu zákazky

4. Ekvivalentnosť :
V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len
„ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako samostatnú prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy
pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v
takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet
alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy na predkladanie ponúk. Pokiaľ uchádzač takúto
prílohu nepredloží , má sa za to, že nemá v úmysle ponúkať ekvivalentný výrobok.

5. Spôsob predloženia ponuky :
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

7. Možnosť delenia predmetu zákazky :
Nie

8. Variantné riešenie :
Neumožňuje sa.

9. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou
verejného obstarávateľa. Kontaktné údaje:
Meno: Bc. Aneta Madejová
Telefonický kontakt : 0919 043 058
Emailový kontakt : obec.lporubka@gmail.com

10. CPV: Hlavný slovník: 39160000-1 – školský nábytok
11. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 01/2023.
12. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 28.07.2022 do 08:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu
do28.07.2022 do 14:00 hod.

13. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
14. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Na základe faktúry dodávateľa, ktorú dodávateľ odovzdá objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) po riadnom odovzdaní tovarov.
Riadnym odovzdaním tovarov je moment podpísania prevzatia dodacieho listu resp. inej formy listiny zo strany objednávateľa (verejného
obstarávateľa). Splatnosť faktúry do 14 dní od jej doručenia. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, Operačný program Integrovaný regionálny operačný program, názov projektu Rozšírenie kapacity materskej školy v
Liptovskej Porúbke

15. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky (napríklad výpis z obchodného registra,
živnostenského registra, alebo registra neziskových organizácií).

16. Ďalšie informácie
- Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy a zároveň si vyhradzuje právo požiadať
uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk,
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam
verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa,
- Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom výsledok na základe prieskumu trhu štandardným spôsobom (oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk).
- Zmluvu je potrebné uzatvoriť do 5 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení verejného obstarávania riadiacim
orgánom. Odkladacia podmienka účinnosti Kúpnej zmluvy nadobudne účinnosť až po jej kontrole a schválení VO.
- Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40
ods.6 písm.f) ZVO . Ustanovenie § 11 ZVO týmto nie je dotknuté.
- Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle §152 ods.1 zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov alebo Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie
splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky
podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným
vyhlásením nahradil.
Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania :
Kúpna zmluva

2. Financovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- operačný program IROP 95%.
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa 5%.

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.
Splatnosť faktúry do 14 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

4. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky :
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať
cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu
obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej
nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke.
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Ostatné podmienky

1. Vysvetľovanie :
Záujemca/uchádzač môže žiadať o vysvetlenie informácii potrebných na vypracovanie ponuky vrátane všetkých príloh - tieto dokumenty
až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie
záujemcu/uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na
predkladanie ponúk.

2. Konflikt záujmov :
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky.

3. Zákaz účasti vo VO:
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované prílohy ku cenovej ponuke

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku.

Obsah ponuky:
A) Technický list - dokument s parametrami predmetu obstarávania - podrobnú špecifikáciu
B) Vizualizáciu predmetu obstarávania - ilustračná fotografia
Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov
(www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...):
C) Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky aktuálny ku dňu predloženia cenovej ponuky - výpis z
obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra.
D) Doklad, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2. Vyhodnotenie ponúk:
- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (resp.
chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk.
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené do poradia, pričom na prvom
mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu
cenu.
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí.
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Predmet obstarávania 1

1,0 celok

Parametre popísané v technických vlastnostiach - špecifikácia sú považované za minimálne, verejný obstarávateľ prijme plnenie s
vyššími (lepšími) parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti , ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v
intervale.

Verejný obstarávateľ uprednostňuje farebné kombinácie napr. BUK/oranžová/zelená....
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Doprava + inštalácia + zaškolenie

1,0 celok

Cenová ponuka musí zahŕňať dopravu, inštaláciu a zaškolenie.
Nábytok

3,0 ks

zostava nábytku – skrinky pre materské školy (400cm x 42cm x 170cm max. rozmer)
Nábytok

2,0 ks

Skrinka vysoká s dvierkami (78cm x 42cm x 170cm max. rozmer)
Nábytok

2,0 ks

Skrinka (70cm x 42cm x 100cm max. rozmer)
Nábytok

2,0 ks

Skrinka nízka s dvierkami (160cm x 42cm x 50cm max. rozmer)
Nábytok

3,0 ks

Katedra s kontajnerom a zámkom
Nábytok

5,0 ks

Lavičky (120 x 32 x 30 max. rozmer)
Nábytok

20,0 ks

Detské sklápateľné ležadlo s nepremokavým povrchom (130cm x 60cm x 22cm max. rozmer)
Nábytok

3,0 ks

Koberec s detským motívom (300cm x 500cm)
Nábytok

2,0 ks

Detská pohovka (140cm x 57cm x 51cm max. rozmer)
Nábytok

6,0 ks

Stoly detské výškovo nastaviteľné (125cm x 80cm)
Nábytok

6,0 ks

Stoličky detské kovové (26cm)
Nábytok

15,0 ks

Stoličky detské kovové (31cm)
Nábytok

15,0 ks

Stoličky detské kovové (35cm)
Nábytok

13,0 ks

Kryty radiátory rozmer (200cm x 22cm x 85cm)
Nábytok

3,0 ks

Kancelárska stolička otočná, výškovo nastaviteľná
Nábytok

2,0 ks

Skrinka s dvierkami (80cm x 42cm x 170cm)

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

Veľkosť

Č estné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx

Iné

18,7 kB

priloha_č_2_konflikt záujmov.docx

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

14,9 kB

príloha_č_3_špecifikácia zákazky.docx

Podrobný opis zákazky

12,2 kB

Prílohy k zákazke
Kúpna zmluva.docx

Typ
Návrh zmluvy

Veľkosť
21,2 kB

