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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
Obec Kráľová pri Senci
IČO: 00306061
Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 245901209
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.ezakazky.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://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): https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=42280930&
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
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)

II.1.5)
II.1.6)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
„Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci“
Referenčné číslo: 20/ME/2019
Hlavný kód CPV
42965000-8
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci
Logický celok I. Výpočtovej technicky a softvéru
Logický celok II. - Didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej (B-CH) učebne a polytechnickej
(PolyTech) učebne
Logický celok III. - Nábytku pre učebne a knižnicu
Uvedeným rozdelením zákazky na časti sa verejný obstarávateľ nesnaží o vyňatie zákazky z vyššieho postupu na nižší
stupeň postupu verejného obstarávania, ale vytvára priestor pre čo najširšiu hospodársku súťaž. Zákazka má tak
rozmanitý obsah, že na trhu nie sú v očakávanom množstve hospodárske subjekty, ktoré by mali v predmete podnikania
podobne zmiešané činnosti. Preto verejný obstarávateľ rozdeľuje predmet zákazky na 3 časti s tým, že umožňuje
uchádzačom predložiť ponuku na akúkoľvek časť, na viacej časti alebo na všetky časti, ak uchádzač preukáže, že je
oprávnený poskytovať alebo dodávať predmetné dodávky.
Celková predpokladaná hodnota
94 903,35 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
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II.2)

OPIS

Časť: 1
Názov
Logický celok I. Výpočtovej technicky a softvéru
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42965000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ Kráľová pri Senci
II.2.4) Opis obstarávania
Biologicko-chemická učebňa
Interaktívna tabuľa a dataprojektor
Minimálna špecifikácia:
Interaktívna tabuľa minimálne technicko-technologické požiadavky - formát 4:3, uhlopriečka 215 cm, ovládanie perom,
veľkosť aktívnej plochy: 1689 mm x 1184 mm, 1 ks.
Dataprojektor - minimálne technicko-technologické požiadavky - svietivosť 3 400 ANSI, kontrast 16 000:1, rozlíšenie
WXGA, 1280 x 800, 16:10, projektor na projekciu z krátkej vzdialenosti (cca. 1m), vstavané interaktívne funkcie,
automatická kalibrácia, HDMI vstup, funkcia moderátora a využitie tabletov, 1 ks.
Notebook pre učiteľa, aplikačný software
Minimálna špecifikácia: dvojjadrový procesor, min. 2500 MHz, displej min. 15.6 ", min. rozlíšenie displeja 1920 x 1080,
min. pamäť RAM 8GB, min. kapacita pevného disku 8+1000 GB, mechanika DVDR/RW, grafická karta zdielateľná
pamäť, min. pripojenia sietí bluetooth, Wi-Fi, 3G, LAN, čítačka pamäťových kariet, Web kamera, numerická klávesnica,
Operačný systém Microsoft Windows 10, HDMI výstup, VGA výstup, min. počet USB 3, súbor - 1 ks notebook pre
učiteľa, 1 ks aplikačný software
Mobilné laboratórne pracovisko učiteľa
Minimálna špecifikácia: mobilné laboratórne pracovisko- pripojiteľné na sieťové napätie 230V, minimálny rozmer
1500x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu, pevné. Na pracovnej ploche
vyvedené pripojenie médií napr. voda, napätie 230V, bezpečné napätie 30V. Úložný priestor pre uskladnenie učiteľskej
stoličky, učebných pomôcok a prístrojov, 1 ks.
Pracovisko učiteľa v zložení (stôl, stolička, kontajner)
Minimálna špecifikácia: Rozmery: 675-805*1200*600 mm, materiál: stolový plát laminotriesková doska vo voliteľnom
dekore, hr. 25mm, hrany ABS 2mm, kovová podnož v tvare písmena A, nohy oceľová rúrka s priemerom 40mm,
samonosná stolová podnož spojená teleskopickým káblovým mostom, plastové pätky z tvrdeného plastu umožňujúce
plynulú výškovú reguláciu v rozpätí 675 až 805mm spodná časť rektifikovateľných pätiek s priemerom 70mm, 1 ks.
Prevedenie mobilného kontajnera: laminotriesková doska hrúbka 18mm s ABS hranou 2mm, voliteľný dekor, zásuvka
4x, uzamykanie, bezpečnostná zapustená úchytka, 1 ks.
Učiteľská stolička pevná čalúnená: otočná stolička na kolieskach výškovo nastaviteľná plynovým piestom- výška sedacej
plochy 440mm až 570mm- stolička so sedadlom a operadlom integrovaným do jedného škrupinového tvaru Sedadlo a
operadlo:- materiál: štruktúrovaný fúkaný dvojvrstvový polypropylén, ktorý vytvára uzavretý vankúšový efekt - škrupina
má kruhový otvor v operadle pre jednoduché uchopenie stoličky 1 ks
Mobilné laboratórne pracovisko pre žiaka
Minimálna špecifikácia: mobilné laboratórne pracovisko- žiacke pracovisko (pre 2-4 žiakov), pripojiteľné na sieťové
napätie 230V, minimálny rozmer 1200x600x700mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu,
pevné. Na pracovnej ploche vyvedené pripojenie médií min.: voda, bezpečné napätie 30V. Členený úložný priestor pre
uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov, súbor obsahuje 8 ks.
Vzhľadom na obmedzenie znakov vo Výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ podrobný opis predmetu
zákazky poskytuje uchádzačom/záujemcom v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
17 407,72 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
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: ŠF EÚ Operačný program IROP
II.2.1)

Časť: 2
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II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

Názov
Logický celok II. - Didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej (B-CH) učebne a polytechnickej
(PolyTech) učebne
Časť č.: 2
Dodatočné kódy CPV
39162200-7
Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ Kráľová pri Senci
Opis obstarávania
Didaktické pomôcky v zložení:
- Model - kostra človeka 1 ks
- Model - torzo ľudského tela, unisex, 28 častí 1 ks
- Model - panva tehotnej ženy s vyberateľným plodom, 3 časti 1 ks
- Model - hlava človeka, model v reze 1 ks
- Model - zub stolička s kazom, 2 časti 1 ks
- Model mozog, 5 častí 1 ks
- Model koža 1 ks
- Model - oblička s nadobličkou, 2 časti 1 ks
- Model krvného obehu 1 ks
- Model - rastlinná bunka 1 ks
- Model - živočíšna bunka 1 ks
- Model cyklus žaby zaliaty v živici 1 ks
- Model - DNA 1 ks
- Biológia - sada B - 50 preparátov 1 ks
- Botanika - základný set - 25 preparátov 4 ks
- Dvojitý stetoskop pre žiaka a učiteľa sada obsahuje 8 ks
- Sada fotosyntéza + príslušenstvo na výrobu kyslíka a prezentáciu fotosyntézy, sada obsahuje 9 ks
- Osvetľovacie zariadenie pre sadu fotosyntéza-lampa, stojan, sada obsahuje 9 ks
- Mikroskop binokulárny, sada obsahuje 9 ks
- Lupa s rukoväťou, sada obsahuje 16 ks
- Lupa stolová, sada obsahuje 20 ks
- Krycie sklíčka, sada obsahuje 20 ks
- Podložné sklíčka, sada obsahuje 15 ks
- Mohsova stupnica tvrdosti 1-9 1 ks
- Kolekcia 20 základných minerálov 1 ks
- Petrografická kolekcia 20 hornín 1 ks
- Detektívny kufor na výskum životného prostredia, sada obsahuje 2 ks
- Aktívny model - účinky fajčenia 1 ks
- SEB Chemie Destillation (GL) 1 ks
- Sada trubiek-sklo, sada obsahuje 9 ks
- Elektrochemická sada na pokusy, sada obsahuje 9 ks
- Učiteľský destilačný prístroj 1 ks
- Žiacky destilačný prístroj, sada obsahuje 8 ks
- Základná súprava do chemického laboratória, sada obsahuje 16 ks
- Univerzálne indikačné papieriky pH, sada obsahuje 50 ks
- Žiacky voltmeter, sada obsahuje 16 ks
- Žiacky ampérmeter, sada obsahuje 16 ks
- Žiacky galvanometer, sada obsahuje 16 ks
- Žiacky teplomer s kovovým rubom, od -30 do +110 C, sada obsahuje 16 ks
- Liehový horák 150ml, so stojanom a drôtenou sieťou, sada obsahuje 16 ks
- Kadička nízka s výlevkou 250ml, sklo, sada obsahuje 16 ks
- Kadička nízka s výlevkou 400ml, sklo, sada obsahuje 16 ks
- Kadička nízka s výlevkou 800ml, sklo, sada obsahuje 16 ks
- Kadička vysoká s výlevkou 250ml, sklo, sada obsahuje 16 k
- Odmerný valec-sklo, delená stupnica, sada obsahuje 16 ks
- Laboratórna súprava nástrojov, sada obsahuje 16 ks
Špecifikácia súprava obsahuje lopatku, pinzetu, kliešte na banku, kefku, kliešte na skúmavku.
- Banka kužeľová/erlenmeyer s úzkym hrdlom s meradlom 250ml, sada obsahuje 10 ks 1 ks
- Tekutinová fľaša, prachovnica borsilikátová, objem 125ml, sada obsahuje 8 ks
- Náhradný knôt do liehového kahana, sada 12ks, dĺžka 150mm, priemer 6mm 1 ks
- Varná banka s plochým dnom úzkohrdlá, objem 250ml, výška 140mm, sada obsahuje 5ks 1 ks
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- Byreta 50ml, s teflónovým čapíkom, 860mm, sada obsahuje 9 ks
- Držiak na byrety, sada obsahuje 9 ks
- Oceľová skriňa na chemikálie 550x350x370 1 ks
- Laboratórny plynový horák 0,5kg (PB plyn) 1 ks
- Chemická periodická sústava prvkov, nástenná tabuľa lamino/lišta 140x100cm DUO verzia 1 ks
- Kliešte na kadičky, sada obsahuje 16 ks
- Držiak na skúmavky, sada obsahuje 16 ks
- Chemická sada - 4 časti 1 ks
Špecifikácia: sada obsahuje časti: Fyzikálne a chemické pokusy, Všeobecná podstata chémie, Elektrochémia, Organická
chémia
- Organická chémia pre učiteľa 1 ks
- Organická chémia pre študentov, sada obsahuje 8 ks
- Sada organických/anorganických molekúl 8 ks
- Interaktívny model atómu učiteľský 1 ks
- Interaktívny model atómu študentský, sada obsahuje 8 ks
- Model DNA 1 ks
- Elektrolýza-žiacka súprava na pokusy, sada obsahuje 8 ks
- Kompaktná digitálna váha do 500g, sada obsahuje 9 ks
Špecifikácia: d=0,1g priemer plošinky 12cm, automatické vypínanie počas nečinnosti, kalibrácia stlačením jedného
tlačidla, integrovaný zámok snímača, LCD display
Vzhľadom na obmedzenie znakov vo Výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ podrobný opis predmetu
zákazky poskytuje uchádzačom/záujemcom v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
42 454,34 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
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: ŠF EÚ Operačný program IROP

II.2.1)

II.2.2)
II.2.3)

II.2.4)

Časť: 3
Názov
Logický celok III. - Nábytku pre učebne a knižnicu
Časť č.: 3
Dodatočné kódy CPV
39160000-1
Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ Kráľová pri Senci
Opis obstarávania
Mobilné laboratórne pracovisko pre žiaka
Minimálna špecifikácia: mobilné laboratórne pracovisko- žiacke pracovisko (pre 2-4 žiakov), pripojiteľné na sieťové
napätie 230V, minimálny rozmer 1200x600x700mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu,
pevné. Na pracovnej ploche vyvedené pripojenie médií min.: voda, bezpečné napätie 30V. Členený úložný priestor pre
uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov, súbor obsahuje 8 ks.
Žiacky stôl
Minimálna špecifikácia: dvojmiestny, min. rozmery: 1300x600x760 mm, s odklopnou doskou, kovová konštrukcia, profil
plochoovál, materiál - doska DTD, pracovná doska postforming, 8 ks.
Žiacka stolička
Minimálna špecifikácia: výškovo nastaviteľná, materiál: kombinovaný, veľkosť: B, spolu 16 ks.
Bezpečnostná skriňa na chemikálie
Minimálna špecifikácia: skriňa na uskladnenie chemikálií s vaničkami na zachytenie kvapalín. Vybavená 4 prestaviteľnými
policami v tvare vaničky s robustným perforovaným pozinkovaným roštom a jednou hlbšou vaničkou na dne skrine bez
roštu. Min. rozmery: výška 1950 x šírka 950 x hĺbka 500 mm. Min. nosnosť - 60 kg, nosnosť korpusu 300 kg, SPOLU 1
ks.
Pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom, sada obsahuje 5 ks
Obsah/minimálna špecifikácia: stolárska hoblica - so stabilnou konštrukciou, buková, s pracovnou doskou vybavenou
predným vozíkom a na zadnej stene odkladacou truhlicou. Súčasťou je zásuvka a súprava 4 oporných kolíkov. Min.
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rozmer š 1260 h 610 v 840 mm.
Elektrická prípojka na žiacky stôl.
Závesný panel - min. rozmerov - 400x1000mm k dielenským stolom.
Sústruh - Liatinový podstavec odolný, veľmi tichý chod a presnosť; Liatinový koník ľahko nastaviteľná opierka
sústružného noža, vzdialenosť hrotov 450 mm; Koník (zdvih 50 mm)- s rotujúcim hrotom, pinola štyri rýchlosti otáčok
nastaviteľné pomocou klinového remeňa.
Pracovisko žiaka na obrábanie kovov, sada obsahuje 5 ks
Minimálna špecifikácia: dielenský kovový stôl s odkladacím priestorom, nohy stolov z jaklového profilu 40x40mm a
priečky 30x30mm. Úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola zakončené plastovými záslepkami, ktoré chránia
podlahu pred poškodením. Pracovná doska vyrobená z bukovej škárovky ošetrenej ľanovým olejom. Min. rozmer
1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevotriesky prírodný dekor s dvomi policami. Elektrická prípojka 230V žiacke
stoly. Závesný panel - 400x1000mm k dielenským stolom. Brúska - príkon 350W, voľnobežné otáčky 2950/min, priemer
kotúča/diery 200/16mm, šírka 20mm, hmotnosť 10kg, 2x ochranný kryt s plexisklom, 2x dorazy.
Žiacka stolička do dielne
Minimálna špecifikácia: polyuretánový sedák s priemerom min.32 cm, plynový piest. Chrómový kríž. Kolieska alebo
klzáky. Spolu 18 ks.
Vzhľadom na obmedzenie znakov vo Výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ podrobný opis predmetu
zákazky poskytuje uchádzačom/záujemcom v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
35 041,29 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 60
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: ŠF EÚ Operačný program IROP

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: OSOBNÉ POSTAVENIE
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie tejto podmienky účasti verejný obstarávateľ vyžaduje:
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci
Logický celok I. Výpočtovej technicky a softvéru
Logický celok II. - Didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej (B-CH) učebne a polytechnickej
(PolyTech) učebne
Logický celok III. - Nábytku pre učebne a knižnicu
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
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Uchádzač alebo záujemca je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 z dôvodu, že verejný obstarávateľ nie je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia
spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva
ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nevyžaduje
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nevyžaduje
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
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: 12.07.2019 09:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 15.06.2020
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.07.2019 10:00
Miesto: Obec Kráľová pri Senci, č. 326, 900 50 Kráľová pri Senci, otváranie ponúk je verejné.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk bude prítomná komisia verejného
obstarávateľa a verejný obstarávateľ umožnil účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v
lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať
spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk . Súťažné podklady
budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,
b) klikne na názov zákazky,
c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady,
d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom:
d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími
údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na
elektronickú adresu;
d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov
uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk .
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené
verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk
V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej
dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa
zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich
vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk .
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického
komunikačného portálu www.ezakazky.sk . Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej
osobe verejného obstarávateľa.
Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného
obstarávateľa alebo iným spôsobom.
V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ
určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak
verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.
Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch.
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VI.5)

Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet
znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť
podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie
so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte
Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie.
Zábezpeka podľa §46 ZVO sa nevyžaduje.
Link na zverejnenú zákazku: https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=42280930&
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
25.06.2019
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