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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Šaľa
IČO: 00306185
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Margita Simighová, Ing. Eliška Vargová
Telefón: +421 317705981
Email: mesto@sala.sk
Fax: +421 317706021
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.sala.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4251
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.evo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://evo.gov.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Územná samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)

II.2)

II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa - vybavenie
Hlavný kód CPV
39162200-7
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti:
1.časť: Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa nákup interiérového zariadenia
2.časť: Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa nákup výpočtovej techniky
3.časť: Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa nákup didaktických pomôcok
Celková predpokladaná hodnota
60 918,22 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi
3
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí
Jednému uchádzačovi môže byť pridelená 1 časť a/alebo 2 časti a/alebo všetky 3 časti
OPIS
Časť: 1
Názov
Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa nákup interiérového zariadenia
Časť č.: 1
Dodatočné kódy CPV
39160000-1
Miesto dodania
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Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Šaľa
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je obstaranie interiérového vybavenia 2 odborných učební učebne fyziky a učebne
jazykov na základnej škole J. C. Hronského. Ide o nábytok pre učebňu fyziky pre 30 žiakov a učiteľa a nábytku pre
učebňu jazykov pre 17 žiakov a učiteľa. Viac v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
12 554,44 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC222-2016-13; kód: 302021K405

II.2.1)

II.2.2)

Časť: 2
Názov
Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa nákup výpočtovej techniky
Časť č.: 2
Dodatočné kódy CPV
30213000-5
30214000-2

30200000-1
Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Šaľa
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky je obstaranie výpočtovej techniky 2 odborných učební učebne fyziky a učebne jazykov na
základnej škole J. C. Hronského. Ide o obstaranie výpočtovej techniky pre žiakov aj učiteľov pre učebňu fyziky pre 30
žiakov a učiteľa a pre učebňu jazykov pre 17 žiakov a učiteľa. Viac v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
9 654,80 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC222-2016-13; kód: 302021K405
II.2.3)

II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

Časť: 3
Názov
Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa nákup didaktických pomôcok
Časť č.: 3
Dodatočné kódy CPV
39162200-7
Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Šaľa
Opis obstarávania
Predmetom tejto časti zákazky bude obstaranie didaktických pomôcok odbornej učebne fyziky na základnej škole J. C.
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Hronského pre učebňu fyziky pre 30 žiakov a učiteľa. Viac v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
38 708,98 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 7
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP-PO2-SC222-2016-13; kód: 302021K405
II.2.5)

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1)Uchádzač musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, a to: je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
2)Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 písm. e): doloženým dokladom o:
pre časť 1: oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
pre časť 2: oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
pre časť 3: oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
3)Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
4)Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia môžu byť podľa § 39
ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj JED) (viď Príloha č. 1 k SP a na
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html.
5)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
6)Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia elektronicky do
systému EVO v .pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Neuplatňuje sa.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Neuplatňuje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením zákazky kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v znení jej dodatkov medzi
príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom, a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
Verejný obstarávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií, bez náhrady ušlého zisku odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s
úspešným uchádzačom v prípade, že ešte nedošlo k plneniu zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly
oprávnenými osobami Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác a
iných postupov.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.10.2018 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2019
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.10.2018 13:00
Miesto: Mestský dom kultúry Šaľa SNP č. 16, 927 01 Šaľa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému EVO https://evo.gov.sk. Postup je upravený v Príručkách a odporúčaniach pre systém EVO. Príručky Podlimitné
zákazky bez využitia elektronického trhoviska (verzia 0.3, 23.11.2016) a Spoločné moduly (verzia 0.6, 7.3.2017) sú
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VI.5)

zverejnené na stránke https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/portal-systemu-evo-/prirucky-aodporucania-pre-system-evo-3e7.html. Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby sa záujemca zaregistroval
prostredníctvom systému EVO do zákazky, ktorá je zverejnená na portáli EVO (https://evo.gov.sk) pod číslom 39.01 a
pod názvom Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa - vybavenie. (web adresa:
https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/tenderingcolor/ADCFD390E2F3F483C1258314005138E0?OpenDocument&login)
2.Lehota na registráciu je uvedená v bode IV.2.2) tejto výzvy.
3.Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom systému EVO.
Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.
4.V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na
emailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
5.V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia
alebo uchádzači stiahnuť si do svojho počítača formulár pre hlásenie porúch http://evo.gov.sk/RepErEVOEX.html, ktorý
je zverejnený na stránke portálu EVO https://evo.gov.sk v položke menu Hlásenie porúch a formulár elektronicky zaslať
na e-mailovú adresu helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači
verejnému obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
7.V prípade, ak v mene podnikateľa sú v zmysle dokladu § 32 ods. 2, písm. e) ZVO oprávnené na konanie viaceré osoby
súčasne (vyžadujú sa podpisy viac ako jednej osoby štatutárneho orgánu) alebo žiadosť o účasť predkladá skupina
dodávateľov v zmysle § 37 ZVO, vyžaduje sa v tejto súťaži aj predloženie splnomocnenia na konanie v mene
uchádzača/skupiny dodávateľov navonok vystavené v prospech osoby, ktorá v tejto súťaži koná (registrácia v systéme
EVO a predkladanie ponúk).
8.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie z dôvodu neschválenia procesu verejného
obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
9.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je:
a) zelené verejné obstarávanie,
b) obstarávanie inovácií,
c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.09.2018
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