Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Mesto Myjava
Zastúpený:
Pavel Halabrín – primátor mesta
IČO:
00309745
Sídlo organizácie:
Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
Kontaktná osoba:
Ing. Lenka Bunčiaková
Tel.:
034-6907212
e-mail:
lenka.bunciakova@myjava.sk

2. Názov predmetu zákazky: Vybavenie kuchyne Hoštáky a vybavenie kuchyne Bradáčova

3.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom je materiálno-technické vybavenie kuchyne Hoštáky a Bradáčova a uvedenie do
prevádzky podľa priloženej špecifikácie v prílohe č.1.
Dodávka a montáž vybavenia bude rozdelená na dve časti : Vybavenie kuchyne Hoštáky(časť
1) a vybavenie kuchyne Bradáčova (časť 2). Bude nadväzovať na ukončenie stavebných prác
-rekonštrukcie hospodárskeho pavilónu Hoštáky a rekonštrukcie hospodárskeho pavilónu
Bradáčova. Bližšie podmienky sú uvedené v prílohe č. 3 v návrhu kúpnej zmluvy.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu
a kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve aj jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie
predmetu zákazky.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje
konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní,
v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, nahradiť takýto výrobok ekvivalentným
výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok
alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, priestorové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené
tovary určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže
predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V prípade
predloženia ekvivalentného tovaru (materiálu), uchádzač na to v ponuke upozorní a uvedie
technickú špecifikáciu tovaru, ktorý je ekvivalentom tovaru, požadovaného verejným
obstarávateľom vrátane dôkazov (napr. skúšobný protokol, vyhlásenie o zhode, certifikát
technická dokumentácia výrobcu a pod.)
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Uchádzač musí riadne preukázať ekvivalenciu k výrobkom definovaným v tejto Výzve.
V prípade, že uchádzač nepreukáže riadne ekvivalenciu k výrobkom alebo k technickému
riešeniu, bude vylúčený pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky.
4.

Druh zákazky: tovary

5.

Predpokladaná hodnota zákazky: 67 024,78 Eur bez DPH
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ
považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

6.

Miesto dodania tovaru:
Časť 1: Materská škola Bradáčova, elokované pracovisko Hoštáky č.671/12, 907 01 Myjava
Časť 2: Materská škola Bradáčova, ul. Bradáčova 773/30, 907 01 Myjava

7.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

39141000-2 Kuchynský nábytok a vybavenie
39711100-0 Chladničky a mrazničky
39711361-7 Elektrické rúry
39711362-4 Mikrovlnné rúry

8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovenie §
11 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie je dotknuté.
Tohto verejného obstarávania sa teda môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
b) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Tieto podmienky účasti preukáže uchádzač čestným vyhlásením (príloha č.4)
Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo
verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa
prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

9.

Obsah ponuky:

a) Príloha č.1 výzvy – Špecifikácia- s doplnenými údajmi o výrobcovi/type a naceneným výkazom
položiek
b) Príloha č.2 výzvy - Návrh na plnenie kritéria uchádzača s doplnenou celkovou cenou
c) Príloha č.3 výzvy Návrh kúpnej zmluvy, ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky výzvu. Zmluva musí byť podpísaná oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača. Na
tomto obsahu návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a považuje návrh za nemenný
a záväzný. Do návrhu doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky

2

a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača. V prípade, ak uchádzač nedodrží text návrhu
zmluvy, na ktorom verejný obstarávateľ trvá alebo vôbec nepredloží návrh zmluvy, nebude
táto ponuka zahrnutá do vyhodnotenia.
d) Príloha č.4 výzvy – Čestné vyhlásenie
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do
slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu
predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.

10. Lehota viazanosti ponúk: 31.5.2019

11. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 5.3.2019 do 16.00 hod. poštou alebo osobne na adresu:
Mesto Myjava, Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 14 Myjava v uzatvorenej obálke s nápisom
„Vybavenie kuchyne Myjava - NEOTVÁRAŤ“
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo
osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie
ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie
na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže
a nebudú teda vyhodnocované.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk :
Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania.
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá
splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý
predmet obstarávania. T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za
celý predmet obstarávania.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je
potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len
na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku
registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávatel'a:
13.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia
ponúk písomne v termíne do 2 dní a s úspešným uchádzačom bude v lehote viazanosti

3

ponúk uzatvorená kúpna zmluva.
13.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk
v prípade, že predložené cenové ponuky nebudú spĺňať požiadavky na predmet zákazky.
13.3 Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi

........................................................................
Pavel Halabrín,
primátor mesta
v Myjave, dňa 22.2.2019

Prílohy:
1 Špecifikácia
2. Návrh na plnenie kritéria
3. Návrh kúpnej zmluvy
4. Čestné vyhlásenie
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