
VYZVA   NA   PREDKLADANIE   PONÚK
pre zákazku podl'a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnenĺ niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.   Identifikácia verejného obstarávatel'a
Názov:

Sídlo:

IČO:

Zastúpený:
Kontaktná o soba:
E-mail:

Adresa hlavnej web stránky:

Reedukačné centrum
Biele Vody 267, 053 76   Mlynky
00163384

Mgr. Ján Malindžák, riaditel'
Ing. Simona Tkáčová, 053/44 93 204

_bielevody.rc@gmail.cop±
https://www.rcmlynky.sk/

2.   Názov predmetu zákazky
Vybavenie pre Snoezelen miestnosť

3.   Druh zákazky
Zákazka  zadávaná  podl'a  §   117  zákona  č.  343/2015  Z.  z.  o verejnom  obstarávanĺ
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršĺch predpisov.

4.   Opis predmetu zákazlqr
Predmetom zákazky je dodávka tovaru v zmysle špecifikácie predmetu zákazky, ktorá
tvorĺ prĺlohu č.  1 tejto výzvy, vrámci proj ektu „Snoezelen miestnosť".

5.   Typzmluvy
Verejný  obstarávateľ  vyžaduje  predložiť  cenový  ponuku  na  celý  predmet  zákazky
v požadovanom  rozsahu  a kvalite,  za  podmienok  uvedených  v návrhu  zmluvy  ajej
prílohách (príloha č. 2).
Verejný   obstarávateľ   uzatvorĺ   s úspešným   uchádzačom   zmluvu,   ktorej   predmet
dodávky je potrebné dodat' najneskôr do  17.12.2021.

6.   Možnost' predloženia variantných riešení
Uchádzačom  sa nepovol'uje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj  variantné riešenie, variantné riešenie
nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hl'adieť, akoby nebolo predložené.

7.   Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je 9 249 EUR s DPH

8.   Spoločný slovník obstarávania (CPV)
39290000-1 -Rôzne vybavenia a zariadenia interiérov
32321200-1 -Audiovizuálne zariadenia

37520000-9 -Hračky



9.   Platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z projektu „Snoezelen miestnosť".  Preddavky na
predmet  zákazky  sa  neposkytujú.  Objednávateľ  uhradí  oprávnene  účtovanú  sumu
sumu do  14 kalendámych dní odo  dňa doručenia fáktúry objednávatel'ovi, výhradne
len prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa, na č. účtu
dodávateľa,   najviac   vmaximálnej   výške   9 249   EUR   sDPH.   Za  deň  úhrady   sa
považuje dátum odpĺsania platnej sumy z účtu objednávateľa.

10. Podmienky účasti
10.1.   Verejný   obstarávatel'   nesmie   uzavrieť   zmluvu   s uchádzačom,   ktorý   nespĺňa

podmienky účasti podľa  §  32  ods.  1  písm.  e)  a f)  zákona o verejnom obstarávanĺ
alebo  ak  u neho  existuje  dôvod  na vylúčenie  podľa  §  40  ods.  6  písm.  f)  zákona
o verejnom  obstarávanĺ.  Ustanovenie  §  11  zákona  o verejnom  obstarávanĺ  týmto
nie je dotknuté.

Verejný   obstarávateľ   k splneniu   podmienok   účasti   od   uchádzačov   požaduje
predloženie:
a)   podľa   §   32   ods.1   písm.   e)   ZoVO   dokladu   ooprávnení   dodávať   tovar,

uskutočňovať   stavebné   práce   alebo   poskytovať   službu,   ktorá   zodpovedá
predmetu zákazky ®re splnenie podmienky osobného postavenia postačuje, ak
uchádzač/záujemca vo  svojej  ponuke predloží  intemetový informatĺvny výpis
z obchodného registra alebo profesijného registra),

b)   podľa § 32 ods.  1  pĺsm. Í) ZoVO čestného prehlásenia o tom, že nemá uložený
zákaz   účasti   vo   verejnom   obstarávaní   potvrdený   konečným   rozhodnutím
v Slovenskej  republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.

10.2.    Súčast'ou ponuky uchádzača ďalej musí byt':

a)   návrh   zmluvy   (kúpnej   zmluvy),   ktorý   bude   zohľadňovať   tieto   sút'ažné
podmienky  -  výzvu  (vzor  zmluvy  tvorí  prílohu  č.  2  k tejto  výzve)  v dvoch
vyhotoveniach.   Obidve   vyhotovenia   zmluvy   (kúpnej   zmluvy)   musia   byť
podpísané oprávneným zástupcom uchádzača. Na tomto obsahu návrhu zmluvy
verejný obstarávateľ trvá a považuje návrh za nemenný a záväzný.  Do návrhu
doplní   uchádzač   svoje   identifikačné   údaje   apodpíše   ho   oprávnená  osoba
uchádzača.   V prĺpade,   ak  uchádzač   nedodržĺ   text  návrhu  zmluvy   (kúpnej
zmluvy),  na  ktorom  verejný  obstarávateľ  trvá  alebo  vôbec  nepredložĺ  návrh
zmluvy, nebude táto ponuka zahmutá do vyhodnotenia.

V prípade , ak by uchádzač nepredložil doklad o oprávnenĺ dodať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu  zákazky  a čestné  prehlásenie  v zmysle  bodu   10.1   tejto  výzvy  alebo  návrh
zmluvy, bude zo zákazky vylúčený.
Celá   ponuka,   tiež   doklady   adokumenty   vnej   predložené,   musia   byť   vyhotovené
v slovenskom j azyku.

11. Kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk
Verejný obstarávateľ vyberie  spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku,
ktorá  splnĺ  podmienky  určené  verejným  obstarávateľom  a bude  mat'  najnižšiu  cenu
s DPH za celý predmet obstarávania.



V prípade,  ak ponuky budú obsahovať rovnaké ceny s DPH, verejný obstarávateľ sa
bude rozhodovat' o úspešnom uchádzačovi na základe čo najkratšej doby dodania.
Predložená ponuka uchádzača bude obsahovať zoznam tovarov podľa prílohy č.  1, kde
ku  každému  tovaru  uchádzač  uvedie jednotkovú  cenu  s DPH  a cenu  spolu  s DPH
podl'a počtu kusov.
Uchádzačom  navrhovaná zmluvná cena musí  byť  vyjadrená  v Euách.  Všetky  ceny
požaduje  verejný  obstarávatel'  uvádzat'  zaokrúhlené  na  dve  desatimé  miesta,  podľa
matematických pravidiel.
Uchádzač celkovú navrhovanú zmluvnú cenu za zákazku uvedie v zložení:

-     navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
-     výška DPH.  Ak nie je platcom DPH, uvedie  0,-€ DPH aupozomí na

túto skutočnosť,
-     navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH:

12. Lehota na predkladanie cenových ponúk
Lehota na predkladanie ponúk končí dňom 29.1 1.2021.

Ponuka, ktorá bude vyhotovená v súlade s touto výzvou, môže byť doručená:
-   poštou, prípadne kuriérom,  a to v zalepenej  obálke  s heslom  zákazky:  „Snoezelen
miestnost'", na adresu sídla verejného obstarávateľa:

Reedukačné centrum
Biele Vody 267

053 76   Mlynky
- elektronicky, kde uchádzač ako predmet e-mailu uvedie: „Snoezelen miestnost'", na
e-mailovú adresu verejného obstarávateľa: bielevody.rc@gmail.com_.

Ponuky  je  potrebné  doručit'  verejnému  obstarávateľovi  pred  uplynutím  lehoty  na
predkladanie ponúk.
V prípade, Že uchádzač predložĺ ponuku prostredníctvom pošty, je rozhodujúci termín
(t.z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávatel'ovi. Verejný obstarávateľ
nenesie  zodpovednosť  za  oneskorené  doručenie  ponuky.  T.z.  v momente  uplynutia
lehoty   na  predkladanie   ponúk   musĺ   byť   ponuka   skutočne   doručená   verejnému
obstarávateľovi. Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahmuté do súťaže
a nebudú teda vyhodnocované.

Ponuky sú platné do 31.12.2021

13. Podmienky vyhodnotenia ponúk
13.1.    Otváranie ponúk bude neverejné.

13.2.   Po  otvorení  ponúk  komisia  vykoná  všetky  úkony  spočĺvajúce  vo  vyhodnotení
ponúk, pričom bude primerane aplikovat' § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní  a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov.  Vyhodnotenie ponúk bude
neverejné.  Uchádzači budú infomovaní o výsledku vyhodnotenia mailom, poštou
alebo prostrednĺctvom webovej stránky či profilu verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ    vyhodnotĺ    ponuky    z hľadiska    splnenia    požiadaviek    verejného



obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na
predmet zákazky uvedené v tejto výzve.

13.3.   Verejný  obstarávateľ  rozhodol,  že  vyhodnotenie  splnenia  podmienok  účasti  sa
uskutoční  až  po  vyhodnotenĺ  ponúk  a verejný  obstarávatel'  vyhodnotĺ  splnenie
podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradĺ.

14. Doplňujúce informácie
14.1.    Všetky  výdavky  spojené  s prípravou  a predloženĺm  ponuky  znáša  uchádzač  bez

finančného nároku voči verej nému obstarávatel'ovi.
14.2.   V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky,

resp.   od   uzavretia  zmluvy   s verejným  obstarávatel'om,   vyhradzuje   si  verejný
obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení
ponúk   ako   ďalší   v poradí   z ostatných   vyhodnocovaných   ponúk,   to   znamená
z neúspešných  uchádzačov.  V tomto  prĺpade  má  verejný  obstarávatel'  právo  (nie
povinnosť) uskutočnit' nové vyhodnotenie ponúk.

V Bielych vodách, dňa .../?'..(ĺ...#.ť.?.....


