VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Banská Bystrica
IČO: 00313271
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
Telefón: +421 484330113
Email: bohuslav.chudik@banskabystrica.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.banskabystrica.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4778
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.ezakazky.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.ezakazky.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl,
Banská Bystrica - odborné učebne
Referenčné číslo: IROP-SC222-2016-13 OdbU
Hlavný kód CPV
39160000-1
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je obstaranie tovarov (pracovísk) odbornej polytechnickej učebne spolu s montážou a
pripojením na inžinierske siete a obstaranie pomôcok (chemikálií) do chemickej učebne do základných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica:
1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica
3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica
4) ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica
5) ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica
6) ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica
7) ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica
8) ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica
V rámci tejto časti je dodávka tovarov zameraná na vybavenie odborných učební ZŠ. Podrobnosti a detailnejšie
špecifikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Položková a cenová špecifikácia kúpnej zmluvy.
V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení,
verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii
verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane
uchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých
druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné
vlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré
uviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky.
Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so
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zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby komunikačným jazykom predmetnej technológie bol slovenský jazyk alebo český
jazyk. Zároveň sa požaduje, aby dodávateľ doručil aj návod na použitie a sprievodnú technickú dokumentáciu v
slovenskom, resp. českom jazyku. Súčasťou obstarania predmetu zákazky bude aj dodanie, vynáška na miesto
inštalácie, montáž a uvedenie do prevádzky predmetu zákazky.

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)

Verejný obstarávateľ informuje, že pri niektorých tovaroch bude akceptovať cenu spolu s DPH len do určitej výšky,
ktrorá je stanovená v súťažných podkladoch, nakoľko financovanie tejto zákazky je zo EŠaIF a poskytovateľ pomoci
ohraničil finančne takto niektoré výdavky.
Celková predpokladaná hodnota
82 776,03 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
39160000-1
39180000-7
39181000-4

II.2.3)

II.2.4)

39162000-5
Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom plnenia predmetu zákazky sú jednotlivé základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica
Opis obstarávania
Predmetom tejto zákazky je obstaranie tovarov (pracovísk) odbornej polytechnickej učebne spolu s montážou a
pripojením na inžinierske siete a obstaranie pomôcok (chemikálií) do chemickej učebne do základných škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica:
1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica
3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica
4) ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica
5) ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica
6) ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica
7) ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica
8) ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica
V rámci tejto časti je dodávka tovarov zameraná na vybavenie odborných učební ZŠ. Podrobnosti a detailnejšie
špecifikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Položková a cenová špecifikácia kúpnej zmluvy.
V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení,
verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii
verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane
uchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých
druhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné
vlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré
uviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky.
Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so
zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby komunikačným jazykom predmetnej technológie bol slovenský jazyk alebo český
jazyk. Zároveň sa požaduje, aby dodávateľ doručil aj návod na použitie a sprievodnú technickú dokumentáciu v
slovenskom, resp. českom jazyku. Súčasťou obstarania predmetu zákazky bude aj dodanie, vynáška na miesto
inštalácie, montáž a uvedenie do prevádzky predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ informuje, že pri niektorých tovaroch bude akceptovať cenu spolu s DPH len do určitej výšky,
ktrorá je stanovená v súťažných podkladoch, nakoľko financovanie tejto zákazky je zo EŠaIF a poskytovateľ pomoci
ohraničil finančne takto niektoré výdavky.
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II.2.5)

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
82 776,03 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 5
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o
verejnom obstarávaní, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení
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: Budovanie a zlepšenie technického vybavenia ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta BB s 11
kódmi projektov v ITMS2014+
II.2.14)Doplňujúce informácie
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta BB s kódmi projektov v
ITMS2014+: 302021J660; 302021K160; 302021K158; 302021K159; 302021J017; 302021K237; 302021K240;
302021K238; 302021J701; 302021I794; 302021K241

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: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní.
Uchádzač, ktorý má platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Hospodársky subjekt so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Povinnosť predloženia výpisu z registra trestov právnickej osoby vyplýva zo
zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý
nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016.
Ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, predkladá predmetné doklady v needitovateľnej
forme vo formáte pdf podpísané elektronicky inštitúciou, ktorá potvrdenie vydala. Ak uchádzač predkladá JED, predkladá
tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte pdf. Dokumenty uvedie v Krycom liste ponuky.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 33 ods. 1 písm. a) - Predložením vyjadrenia banky alebo pobočky
zahraničnej banky, v ktorej je uchádzač klientom o schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky - musí v ňom byť
uvedené že uchádzač nie je v nepovolenom debete a je schopný si plniť svoje záväzky voči banke a dodržuje splátkový
kalendár v prípade úveru. Vyjadrenie banky musí byť aktuálne, vydané bankou, nie staršie ako tri mesiace ku dňu
predloženia ponúk, v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenú kópiu tohto dokumentu. Uchádzač predloží
vyjadrenie každej banky, v ktorej má podnikateľský účet.
Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá podnikateľský účet.
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zák. 343/2015 Z. z.: Zahrnutie do podmienok účasti sleduje cieľ
vybrať schopného dodávateľa, ktorý si riadne a včas plní všetky svoje finančné záväzky, čo dáva predpoklad , že tento
bude schopný poskytovať služby podľa predmetu zákazky.
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Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu
na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
Predmetné doklady uchádzač predkladá v needitovateľnej forme vo formáte pdf. Dokumenty uvedie v Krycom liste
ponuky. Ak uchádzač predkladá JED, či čestné vyhlásenie, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte
pdf. Dokumenty uvedie v Krycom liste ponuky.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo
záujemca využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii
na plnenie zmluvy. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí
vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Túto skutočnosť
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto
osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie technickej spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40, ods. 6, písm. a) až h) a ods. 7, oprávnenie dodávať tovar vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú kapacity poskytuje.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a
ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečovať.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže:
§ 34 ods. 1 písm. a) - zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania doplnený Potvrdeniami o uspokojivom dodaní s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak
- bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby z uvedeného zoznamu boli tovary obdobného charakteru ako predmet zákazky v
súhrnnom objeme minimálne 160.000,00 EUR bez DPH.
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zák. 343/2015 Z. z.: Získať prehľad o solídnosti uchádzača na trhu s
možnosťou preverenia kvality uchádzača. Uvedený doklad dáva možnosť preverenia záujemcu na trhu a ním
poskytované služby v oblasti predmetu zákazky.
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, rozsah a špecifickosť zákazky je potrebné, aby mal uchádzač v
predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti. Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné
plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru, ako
je predmet zákazky. Verejný obstarávateľ vyžaduje overiteľnú skúsenosť uchádzača.
§ 34 ods. 1 písm. m) - uchádzač predloží prospektový materiál ponúkaných zariadení, pre každé požadované zariadenie
samostatne, v slovenskom alebo českom jazyku s fotografiou tovaru alebo iný doklad obsahujúci fotografie ponúkaného
zariadenia spolu s identifikáciou technických parametrov tohto zariadenia. Z predloženého materiálu musí byť zrejmý
podrobný technický opis s údajmi deklarujúcimi požadované min. technické parametre a vlastnosti, s uvedením jeho
obchodného názvu a typového označenia, ktorým uchádzač preukáže splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa.
§ 34 ods. 1 písm. m) - uchádzač predloží Vyhlásenie o zhode, vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými
osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami.
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zák. 343/2015 Z. z.: Verejný obstarávateľ si takto overí splnenie
technických požiadaviek každého druhu zariadenia.

III.2)

Predmetné doklady uchádzač predkladá v needitovateľnej forme vo formáte pdf. Dokumenty uvedie v Krycom liste
ponuky. Ak uchádzač predkladá JED, či čestné vyhlásenie, predkladá tento doklad v needitovateľnej forme vo formáte
pdf. Dokumenty uvedie v Krycom liste ponuky.
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
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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: 26.06.2019 09:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 26.06.2020
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.06.2019 10:00
Miesto: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)
VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. určuje prostriedky elektronickej komunikácie
vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými
produktmi informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo
uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným
funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk.
Kúpna zmluva nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej
podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu postupov v rámci administratívnej kontroly verejného
obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ako aj po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.

VI.5)

Predmetné verejné obstarávanie nespĺňa špecifikácie či iné podmienky, ktoré by ho radili medzi "zelené obstarávanie",
"obstarávanie inovácií" či "obstarávanie zo sociálnymi aspektmi".
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.06.2019
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