Výzva na predloženie ponuky
Obec Súľov – Hradná, Súľov – Hradná 65, 013 52 Súľov - Hradná
Obec Súľov - Hradná, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj len „ZoVO“), si Vás, ako hospodársky subjekt, ktorý na trh dodáva tovar a potenciálneho
záujemcu v zmysle § 2 ods. 5 písm. a) a b) ZoVO, touto cestou dovoľuje požiadať o vypracovanie a
predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky na dodanie tovaru s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZoVO
na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118 - TECHNOLÓGIA KUCHYNE
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Obec Súľov - Hradná
Sídlo: Súľov – Hradná 65, 013 52 Súľov - Hradná
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce
IČO: 00 321 656
DIČ: 2020618545
Telefón.: +421 41 557 40 16
Fax: +421 41 557 40 16
E-mail: urad@sulov-hradna.sk
Internetová stránka: www.sulov-hradna.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., ÚRP Bytča
Číslo účtu.: 2721162359/0200
IBAN: SK93 0200 0000 0027 2116 2359

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
a) E-mailová adresa uvedená v bode 1. tejto výzvy - v prípade predloženia ponuky
elektronicky (e-mailom)
b) Adresa sídla verejného obstarávateľa uvedená v bode 1. tejto výzvy - v prípade predloženia
ponuky poštou/kuriérom, alebo osobne v uzavretom nepriehľadnom obale, na ktorom budú
uvedené obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania uchádzača a heslo: „Zvýšenie
kapacít Materskej školy, Jablonové 118 - TECHNOLÓGIA KUCHYNE – NEOTVÁRAŤ!“.

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Jaroslav Bušfy (tel.: +421 903 543 337), počas
úradných hodín aj pracovníci Obecného úradu Súľov – Hradná uvedení na webovej adrese
http://www.sulov-hradna.sk/Stranky/Zobraz/obec

4.

Predmet obstarávania:
a) predmet a názov zákazky: dodanie tovaru – názov: Zvýšenie kapacít Materskej školy,
Jablonové 118 - TECHNOLÓGIA KUCHYNE
b) kód CPV: 39312000-2 Zariadenia na prípravu jedál, 39711200-1 Prístroje na spracovanie
potravín, 39711210-4 Homogenizátory (miesidlá) potravín, 42214100-0 Varné pece,
39711340-4 Ohrievače tanierov, 39711430-2 Ohrievače jedla, 39713100-4 Umývačky riadu,
39221000-7 Kuchynské vybavenie, 51542100-4 Inštalácia strojov na spracovanie potravín,
79632000-3 Školenia a výcvik personálu
c) stručný opis zákazky: Predmetom tejto zákazky na dodanie tovaru je dodávka (kúpa) a
odborná montáž gastro technológie (zariadenia, prístroje, vybavenie, materiál) školskej
kuchyne nachádzajúcej sa na I. NP dvojpodlažnej budovy pre školstvo na vzdelávanie a
výskum so súpisným číslom 118 v centre obce Jablonové. Pod dodaním tovaru sa rozumie:
 výroba a dodávka tovaru pozostávajúceho zo zariadení a prvkov podľa Technickej
špecifikácie (Príloha č. 1 výzvy) a Rozpočtu – oceneného Výkazu výmer (Príloha č. 2
výzvy)
 doprava a inštalácia dodaného tovaru do novovybudovaných prevádzkových priestorov
Školskej kuchyne pri Materskej škole, Jablonové 118 (ďalej aj len „kuchyňa“ alebo aj





„miesto dodania“). Pod inštaláciou tovaru sa rozumie predovšetkým napojenie jeho
jednotlivých zariadení a prvkov na inžinierske siete v prevádzkových priestoroch kuchyne
a vykonanie potrebných skúšok
uvedenie inštalovaných dodaného tovaru do rutinnej prevádzky, pod ktorým sa rozumie
najmä vykonanie ich skúšobnej prevádzky, zaškolenie relevantných zamestnancov
Základnej školy s materskou školou, Súľov – Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) na ich
obsluhu a zapracovanie postupov pri práci s týmito zariadeniami a prvkami do interných
noriem školy upravujúcich prevádzku kuchyne
odvoz a likvidáciu odpadu súvisiaceho so zhotovením diela s doložením dokladov podľa §
19 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 223/2011 Z.z. o odpadoch v aktuálnom znení
preukazujúce spôsob nakladania s odpadom.

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva vypracovaná na
základe návrhu, ktorý je Prílohou č. 3 tejto výzvy. Upozornenie:
a) V prípade, ak má uchádzač povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora
(ďalej aj len „register“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, táto povinnosť musí byť splnená
pred podpisom tejto zmluvy. Uchádzač musí spĺňať podmienku byť zapísaný v registri aj počas
celého trvania zmluvy.
b) Verejný obstarávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 ZoVO odstúpiť od zmluvy, ak uchádzač
nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri alebo ak bol vymazaný z registra, v prípade
ak zákon o registri partnerov takýto zápis predpokladá.

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Je kvalitatívne i kvantitatívne
podrobne uvedený v prílohách č. 1 Technická špecifikácia a č. 2 Výkaz výmer tejto výzvy.
(Poznámky: Pokiaľ verejný obstrávateľ použil pri opise predmetu zákazky v uvedených prílohách
odvolávku na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač pri vypracúvaní svojej ponuky použiť aj ekvivalent
takejto položky. Rozmery niektorých prvkov (najmä pracovných stolov) sú orientačné, ich presné
rozmery bude potrebné domerať priamo na mieste dodania tovaru.).

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 926,67 EUR bez DPH. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo neprijať ponuku, pokiaľ ponuka uchádzača bude vyššia, ako je predpokladaná hodnota
predmetu zákazky.

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
a) miesto dodania predmetu zákazky: Budova pre školstvo na vzdelávanie a výskum so
súpisnýmčíslom 118 umiestnená na parcele KN-C č. 178, katastrálne územie Jablonové.
Budova i parcela sú majetkom obce Jablonové. Verejný obstarávateľ má tieto nehnuteľnosti v
nájme na základe platnej Nájomnej zmluvy.
b) termín dodania predmetu zákazky: do 29.08.2018.

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
a) vypracovanie Harmonogramu dodania tovaru - do 5 dní od účinnosti Kúpnej zmluvy
b) výroba, doprava a inštalácia tovaru - 24.08.2018
c) uvedenie tovaru do rutinnej prevádzky a zaškolenie obsluhy - 29.08.2018
d) trvanie zmluvy – do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie ponuky:
a) Poskytuje verejný obstarávateľ záujemcom bezodplane v elektronickej forme ich umiestnením
na svojom webe na adrese: http://www.sulov-hradna.sk/Stranky/Zobraz/obec v časti Verejné
obstarávanie - Zákazky s nízkou hodnotou
b) Sú súčasťou výzvy ako jej prílohy:
 Príloha č. 1 Technická špecifikácia
 Príloha č. 2 Výkaz výmer
 Príloha č. 3 Návrh kúpnej zmluvy
 Príloha č. 4 Návrh uchádzača na plnenie kritérií
c) Do lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 12. umožňuje verejný obstarávateľ obhliadku
miesta dodania tovaru záujemcom, a to po predchádzajúcej dohode s osobou podľa bodu 19.
určenou pre styk so záujemcami a uchádzačmi.
11. Financovanie predmetu zákazky:
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Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa
a nenávratného finančného príspevku získaného z Integrovaného regionálneho opereračného
programu
b) Verejný obstarávateľ uhradí cenu za dielo na základe faktúr obsahujúcich všetky náležitosti v
zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Podkladom pre vystavenie faktúry je dodací list skutočne dodaného tovaru potvrdený
oprávnenou osobou verejného obstarávateľa.
c) Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným
platobným stykom. Splatnosť faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému
obstarávateľovi.
d) Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
a)

12. Lehota na predloženie ponuky: 08.03.2018 do 12.00 hod. Na ponuky predložené/doručené po
tejto lehote nebude verejný obstarávateľ prihliadať.
13. Spôsob predloženia ponuky:
a) V prípade predloženia ponuky elektronicky (e-mailom) – na e-mailovú adresu uvedenú v bode
1. tejto výzvy
b) V prípade predloženia ponuky poštou/kuriérom, alebo osobne – na adresu sídla verejného
obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy v uzavretom nepriehľadnom obale, na ktorom
budú uvedené obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania uchádzača a heslo:
„Zvýšenie kapacít Materskej školy, Jablonové 118 - TECHNOLÓGIA KUCHYNE –
NEOTVÁRAŤ!“.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
a) najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
a) obsah ponuky: ponuka musí pozostávať z nasledujúcich dokladov:
 Návrh uchádzača na plnenie kritérií – uchádzač vypracuje na základe vzoru (formát Word)
uvedeného ako Príloha č. 4 výzvy – vyplní všetky podfarbením zvýraznené časti
 Rozpočet (ocenený Výkaz výmer) – uchádzač vypracuje na základe vzoru uvedeného ako
Príloha č. 2 výzvy – ocení každú jednotlivú položku uvedenú vo všetkých súboroch (formát
Excel) tvoriacich uvedenú prílohu
 Návrh kúpnej zmluvy - uchádzač vypracuje na základe vzoru (formát Word) uvedeného
ako Príloha č. 3 výzvy – vyplní všetky podfarbením zvýraznené časti
 Štatutárom uchádzača overenú fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať na trhu tovar, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky (u právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra) alebo štatutárom uchádzača
overenú fotokópiu zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa §
152 ZoVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych
subjektov alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu
EÚ, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
b) jazyk ponuky: Uchádzač vypracuje a predloží ponuku v slovenskom jazyku. Ak je ponuka,
doklad alebo dokument tvoriaci súčasť ponuky vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa
spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Všetky doklady uvedené v písm. a) tohto bodu výzvy
musia byť podpísané štatutárom uchádzača alebo osobou, ktorá je oprávnená konať za
štatutára; v takomto prípade je súčasťou ponuky aj splnomocnenie pre túto osobu.
c) forma ponuky: Uchádzač môže ponuku predložiť v:
 listinnej forme poštou/kuriérom, alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy.
V tomto prípade uchádzač zostaví ponuku podľa písm. a) a b) a ďalej postupuje podľa
písm. d) a e)
 elektronickej forme e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy. V tomto
prípade uchádzač doklady podľa písm. a) a b) tohto bodu výzvy zašle ako samostatné
súbory vo formate .pdf (prílohy e-mailu)
d) počet vyhotovení: V prípade predloženia ponuky poštou/kuriérom, alebo osobne uchádzač
predloží ponuku v dvoch identických origináloch
e) spôsob označenia ponuky: V prípade predloženia ponuky poštou/kuriérom, alebo osobne
predloží uchádzač ponuku v uzavretom nepriehľadnom obale, na ktorom budú uvedené jeho
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f)
g)

obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania a heslo: „Zvýšenie kapacít Materskej školy,
Jablonové 118 - TECHNOLÓGIA KUCHYNE – NEOTVÁRAŤ!“
prípustnosť variantných riešení: Nepripúšťa sa
rozdelenie zákazky na časti: Nepripúšťa sa.

16. Otváranie ponúk:
a) dátum a čas: 08.03.2018 od 14.00 hod.
b) miesto: Zasadačka na 1. NP budovy Obecného úradu Súľov – Hradná (sídlo: Súľov – Hradná
65, 013 52 Súľov – Hradná).
17. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na
otváraní ponúk iba štatutárom uchádzačov alebo osobám, ktoré sú poverené konať za štatutára.
V takomto prípade je táto osoba povinná predložiť verejnému obstarávateľovi relevantný doklad.
18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2018.
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: RNDr. Ján Mekiňa, riaditeľ Základnej
školy s materskou školou, Súľov – Hradná 64, mobil: +421 911 360 024.
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp.
uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo
výzve na predkladanie ponúk alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku
(príp. českom jazyku) výlučne elektronickou formou na e-mail adresu uvedenú v bode 1. tejto
výzvy.
b) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku u verejného obstarávateľa.
c) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
d) Verejný obstarávateľ neuzavre Kúpnu zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu,
úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase
uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ak je povinnou osobou podľa tohto predpisu.
e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku v prípade predloženia dvoch a menej
ako dvoch ponúk, alebo ak aspoň tri z predložených ponúk nebudú spĺňať podmienky uvedené
v tejto výzve.
S úctou

..........................................................
Ing. Jaroslav Bušfy, starosta
Prílohy:





Príloha č. 1 Technická špecifikácia
Príloha č. 2 Výkaz výmer
Príloha č. 3 Návrh kúpnej zmluvy
Príloha č. 4 Návrh uchádzača na plnenie kritérií
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