Obec Sečovská Polianka
Dodanie tovarov pre projekt Program ochrany prírody
Tovary
Výzva

V Ý Z V A
na dodanie tovaru s názvom
„Dodanie tovarov pre projekt Program ochrany prírody“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Sečovská Polianka
Sídlo obstarávateľa: Obecný úrad, Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka
Zastúpený: Michal Urban, starosta obce
IČO: 332828
DIČ: 2020630469
Telefón: 057/488 20 80, 057/488 20 81
Mobil: 0905 515 195
E – mail: ousp@he.psg.sk
www.secovskapolianka.sk
(ďalej „verejný obstarávateľ“)
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Verejný
obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z.
Organizácia poverená verejným obstarávateľom
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária Sídlo:
Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš
Mobil: +421 905127229
Telefón: +421 574431022
E-mail: halgas@stonline.sk
Táto Výzva slúži na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade, že predpokladaná
hodnota zákazky bude nižšia ako 10 000 € bez DPH, verejný obstarávateľ doručí objednávku
uchádzačovi s najnižšou cenou za každú časť zákazky

2. Typ zmluvy: Objednávka pre každú časť zákazky samostatne.
Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad, Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Názov zákazky: Dodanie tovarov pre projekt Program ochrany prírody
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Zákazka sa delí na dve časti:
Časť A: Dodanie tlačovín vrátane grafického návrhu
Predmetom zákazky je dodanie tlačovín a propagačných materiálov:

P.Č.

OZNAČENIE

m. j.

počet m. j.

1.

leták A5, 130g/m2, papier kriedový matný, potlač
obojstranná, grafické práce

kus

800,00

2

leták A4, 130g/m2, papier kriedový matný, potlač
obojstranná, grafické práce

kus

800,00

3

leták A3, 130g/m2, papier kriedový matný, potlač
obojstranná, grafické práce

kus

800,00

4

leták DL – skladací, 130g/m2, papier kriedový matný,
potlač obojstranná, grafické práce

kus

800,00

5

Omaľovánka - 214x301mm, 12 str. (6 listov)
papier/kartón poťahovaný matný 130g/m², Bez
zušľachťovania. Väzba: šitie na striešku - Obyčajné
spinky, grafické práce

kus

350,00

6

Dotazník A4 - Formát A4,jednostranná tlač (4/0)
ofsetový papier, biely 90 g/m2, grafické práce

kus

800,00

7

kalendár A3, 170g/m2, papier kriedový matný,
potlač obojstranná, grafické práce

kus

800,00

Časť B: Dodávka informačných vitrín vrátane ich montáže
Predmetom zákazky je dodanie informačných vitrín vrátane ich montáže:
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P.Č.

OZNAČENIE

m. j.

počet m. j.

1.

Dvojkrídlová jednostranná vitrína samostatne stojaca,
min. 1000x1520x60mm, prevedenie antivandal,
celohliníkový rám, strieborný elox, vodotesné
dvierka, uzamykateľná, pozadie magnetické, pozadie
EM518 grass green, LED osvetľovacia zostava,
stĺpiky hliníkové s betonážou do výkopu, vrátane
montáže a betonáže, záruka minimálne 5 rokov

kus

5,00

2

Dvojkrídlová jednostranná vitrína na stenu, min.
1000x1520x60mm, prevedenie antivandal,
celohliníkový rám, strieborný elox, vodotesné
dvierka, uzamykateľná, pozadie magnetické, pozadie
EM518 grass green, LED osvetľovacia zostava,
vrátane montáže na stenu, záruka minimálne 5 rokov

kus

2,00

Zatriedenie zákazky podľa CPV:
Časť A: Dodanie tlačovín vrátane grafického návrhu
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky
22900000-9 Rôzne tlačoviny
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby
Časť B: Dodávka informačných vitrín vrátane ich montáže
35261000-1 Informačné panely
Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí
mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.
Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej
ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením
obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.
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Všetky zariadenia musia byť nové a nepoužívané (nie rapasované).
Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na
predmet zákazky (možnosť predloženia prílohy č. 2 Formulár ponuky).

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Ponúkajúci predloží cenovú ponuku na jednu alebo na všetky
časti zákazky.

5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 15 dní odo dňa doručenia objednávky
v prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 10 000 € bez DPH

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 11.11.2020 do 12.00 hod.
b) e-mailová adresa halgasvo@gmail.com
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
d) V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 10 000 € bez DPH, verejný
obstarávateľ doručí objednávku na plnenie predmetu zákazky (za každú časť zákazky
samostatne)
e) Preložená ponuka obsahuje:
Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval
(možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky)
Obchodné meno, typové označenie ponúkaného tovaru (možnosť použiť prílohu č. 2
Formulár ponuky)
Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov špecifikácie
(požiadaviek) tovaru stanovených žiadateľom pre účely prieskumu trhu – z cenovej ponuky
musí byť jasné, ako ponuky spĺňa požadované parametre, charakteristiky
a požiadavky na predmet zákazky (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky),
Dátum vypracovania ponuky,
Lehota platnosti ponuky
Návrh ceny
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8.

Podmienky účasti:
Nepožaduje sa.

9.

Podmienky financovania: Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet
zákazky sa bude financovať zo Zdrojov Štátnej ochrany prírody, Program ochrany prírody,
činnosť POP3 Výchova a informovanosť v ochrane prírody (ďalej len poskytovateľ) a
z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
uhradí predmet
obstarávania po jeho prevzatí na základe faktúry – daňového dokladu fakturáciou za prevedené
plnenie zmluvy. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10.

Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH.

11.

Spôsob stanovenia ceny:

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne B. Navrhovaná cena
musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
E. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený
z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej
ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu
vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre
DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004
Z. z..
F. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z
tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať
DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona
č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude
registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v
SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z..
Cena bude vypracovaná vo forme:
Časť A: Dodanie tlačovín vrátane grafického návrhu
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P.Č.
1.

2

3

4

5

6

7

OZNAČENIE
leták A5, 130g/m2, papier kriedový
matný, potlač obojstranná, grafické
práce
leták A4, 130g/m2, papier kriedový
matný, potlač obojstranná, grafické
práce
leták A3, 130g/m2, papier kriedový
matný, potlač obojstranná, grafické
práce
leták DL – skladací, 130g/m2,
papier kriedový matný, potlač
obojstranná, grafické práce
Omaľovánka - 214x301mm, 12 str.
(6 listov) papier/kartón poťahovaný
matný 130g/m², Bez
zušľachťovania. Väzba: šitie na
striešku - Obyčajné spinky,
grafické práce
Dotazník A4 - Formát
A4,jednostranná tlač (4/0) ofsetový
papier, biely 90 g/m2, grafické
práce
kalendár A3, 170g/m2, papier
kriedový matný, potlač
obojstranná, grafické práce

m. j.

počet m.
j.

kus

800,00

kus

800,00

kus

800,00

kus

800,00

kus

350,00

kus

800,00

kus

800,00
xxxx

SPOLU bez DPH:

cena v €
za m. j.
bez DPH

cena v € bez
DPH za
požadovaný
počet m. j.

xxxx

DPH 20%:
Spolu s DPH

Časť B: Dodávka informačných vitrín vrátane ich montáže

P.Č.
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m. j.

počet m.
j.

cena v €
za m. j.
bez DPH

cena v € bez
DPH za
požadovaný
počet m. j.
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1.

2

Dvojkrídlová jednostranná vitrína
samostatne stojaca, min.
1000x1520x60mm, prevedenie
antivandal, celohliníkový rám,
strieborný elox, vodotesné dvierka,
uzamykateľná, pozadie magnetické,
pozadie EM518 grass green, LED
osvetľovacia zostava, stĺpiky
hliníkové s betonážou do výkopu,
vrátane montáže a betonáže, záruka
minimálne 5 rokov
Dvojkrídlová jednostranná vitrína
na stenu, min. 1000x1520x60mm,
prevedenie antivandal,
celohliníkový rám, strieborný elox,
vodotesné dvierka, uzamykateľná,
pozadie magnetické, pozadie
EM518 grass green, LED
osvetľovacia zostava, vrátane
montáže na stenu, záruka
minimálne 5 rokov

kus

5,00

kus

2,00

SPOLU bez DPH:

xxxx

xxxx

DPH 20%:
Spolu s DPH

12.

Dôvody na zrušenie súťaže:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, - ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
A. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 10 000 € bez DPH,
verejný obstarávateľ objednávku pre dodávateľa s najnižšou cenou za každú časť
zákazky samostatne.

B. Ak nastane skutočnosť podľa bodu A., všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť
alebo neúspešnosť ich ponuky. Lehota na odoslanie objednávky: do 30.11.2020.
C. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.
f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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D. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
dodávanými tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov poskytovateľom a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
E. Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše predmet zákazky, ktorý ponúka, vrátane obchodného
mena a typu ponúkaného tovaru. Táto požiadavky slúži na vyhodnotenie minimálnych
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré požaduje. Uchádzač môže v
ponuke predložiť aj napr. fotografie, prospekty a iné ponúkaného tovaru.
Sečovská Polianka, dňa 05.11.2020

.........................………………………..................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Príloha

č. 1 Návrh ceny
č. 2 Formulár ponuky
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