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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Výpočtové a školské vybavenie a príslušenstvo“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok

Ulica:

Celiny 536, 033 15, 03315 Liptovský Hrádok

IČO:

00893170

Kontaktná osoba:

Ing. Ivana Helebrandtová

E-mail:

ivana.helebrandtova@soselh.sk

Tel.:

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie výpočtového a školského vybavenia a príslušenstva. Nákup nového výpočtového a školského
vybavenia a príslušenstva sa realizuje v rámci projektu „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole
elektrotechnickej Liptovský Hrádok“. Opis predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v samostatnej prílohe k súťažným podkladom –
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky.
Typ zákazky: Tovary
CPV:

30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
30213200-7 Tabletový počítač
31611000-2 Elektroinštalačné súpravy
32250000-0 Mobilné telefóny
38652120-7 Videoprojektory

3. Podmienky účasti:
3.1 Osobné postavenie:
a) V procese verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú
v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, tzn. je oprávnený plniť predmet zákazky, t.j. dodávať
tovar/poskytovať služby/vykonávať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky a podmienku účasti týkajúcu sa osobného
postavenia uvedenú v ustanovení § 32 ods. 1 písm. f)zákona o verejnom obstarávaní, tzn. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu .
b) Uchádzač nemusí pri predložení ponuky preukazovať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní predložením výpisu z príslušného obchodného registra, živnostenského registra alebo výpisom zo Zoznamu hospodárskych
subjektov, príp. iným potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
c) Verejný obstarávateľ si doklady na splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na

c) Verejný obstarávateľ si doklady na splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na
verejne prístupnom portáli príslušného registra (OR SR, ŽR SR) alebo v Zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné
obstarávanie.
d) Uchádzač predloží doklad na splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní iba v prípade, že
je z iného členského štátu, príp. uvedie verejnému obstarávateľovi v ponuke informáciu, kde sa táto podmienka účasti dá overiť.
e) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
podľa § 183 zákona. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
f) V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje
predloženie dokladu o oprávnení člena skupiny dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky.
g) Uchádzač podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) preukazuje čestným prehlásením (odporúčaný vzor v Prílohe č. 3). Ak je
uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, nemusí predkladať čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo VO.
h) Hospodársky subjekt môže nahradiť doklady podľa §32 ods. 1 písm e) a f) na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným
európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona.
3.2. Ekonomické a finančné postavenie: nevyžaduje sa.
3.3 Technická alebo odborná spôsobilosť: nevyžaduje sa.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Požiadavky na predmet zákazky sú bližšie špecifikované v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky a v návrhu Kúpnej zmluvy, s ktorej
obsahom sa je každý uchádzač povinný dôkladne oboznámiť.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak ešte nedošlo k plneniu na základe kúpnej zmluvy, bez udania dôvodu v
nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania (VO), ktorou SO neschváli predmetné VO.
Zákazka sa bude realizovať a z navrhovanej zmluvy bude uskutočnené plnenie iba v prípade schválenia VO kontrolou zo strany SO
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Objednávateľ si vyhradzuje právo zákazku zrušiť.
Doba realizácie je do 5 mesiacov odo dňa podpísania kúpnej zmluvy, realizácia nastane len v prípade schválenia VO kontrolou zo
strany SO poskytovateľa nenávratného finančného príspevku a zahŕňa aj čas potrebný na odovzdávacie a preberacie konanie, spísanie
odovzdávacieho a preberacieho protokolu na predmet zákazy a s tým súvisiace činnosti – zaškolenie personálu, odskúšanie funkčnosti
predmetu zákazky a jeho zapojenie.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 53 150.47 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 09.10.2020 , 09:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Výpočtové a školské
vybavenie a príslušenstvo“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na
plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto dodania tovaru
Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok

12. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Doklady požadované v bode 3.1. tejto výzvy.
2. Návrh na plnenie kritérií, podpísaný uchádzačom, odporúčaný vzor Príloha č. 8. Návrh ceny na celý predmet zákazky. Cena musí byť
uvedená ako cena celkom zadaný predmet zákazky bez DPH/s DPH a uvádza sa v Eurách. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, túto
skutočnosť jednoznačne uvedie v návrhu na plnenie kritérií.
3. Vyplnená Tabuľka č. 1 – Technická špecifikácia predmetu zákazky
4. Vyplnená Príloha č. 5 - Návrh Zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
5. Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 6 k tejto výzve vo vzťahu k verejnému
obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe resp. ohlási všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe.
6. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa Prílohy č. 3 k tejto výzve.
7. Čestné vyhlásenie uchádzača, že dokumenty v rámci ponuky predložené elektronicky súhlasia s originálmi podľa prílohy č. 4 k tejto
výzve.
Kritériom na hodnotenie ponúk bude najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH za celkový predmet zákazky.
Cena bude vyjadrená v EUR ako celková cena s DPH a budú v nej zahrnuté všetky náklady potrebné na realizovanie predmetu
zákazky. Túto cenu uvedie uchádzač aj v Návrhu na plnenie kritérií. Cena, ktorú uchádzač v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj
bude. Cena za predmet zákazky je maximálna, pričom musí zahŕňať všetky plnenia nevyhnuté pre riadne splnenie predmetu zákazky.
Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov a podľa platných právnych predpisov.
Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu
zákazky, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Uchádzač je povinný ceny zaokrúhliť na
dve desatinné miesta. Ceny uvedené v ponuke uchádzača musia platiť počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky a nie je možné
ich zvýšiť, to zn. musia byť platné 5 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy.
V prípade rovnakých návrhov na plnenie predmetného kritéria, t.j. rovnakej celkovej ceny s DPH viacerých uchádzačov, rozhoduje o
poradí ponúk čas podania ponuky, to zn. ten uchádzač, ktorý podal ponuku skôr, bude umiestnený pred uchádzačom , ktorý podal
ponuku neskôr.

13. Doplnujuce informacie
Hlavné podmienky financovania
Zákazka bude financovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu v rámci projektu „Zvýšenie kvality odborného
vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole elektrotechnickej Liptovský Hrádok“, Operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy
OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01, kód ITMS projektu 312011Z821.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.
Podrobné vymedzenie ceny za výkon činností, platobné podmienky a fakturácie sú uvedené v kúpnej zmluve. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo nezadať zákazku na základe výsledku tohto postupu obstarávania.
Podmienky realizácie zmluvy:
Lehota na realizáciu zmluvy: do 5 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy. Plnenie nastane a obstarávateľ prevezme a zaplatí za tovar,
ktorý je predmetom zákazky až po schválení kontroly VO zo strany SO. Odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti zmluvy:
schválenie zákazky v rámci kontroly VO zo strany SO (t.j. niekoľko pracovných dní po doručení správy z kontroly VO s týmto záverom
prijímateľovi, o čom prijímateľ bezodkladne, v lehote po doručení správy z kontroly a pred nadobudnutím účinnosti zmluvy
preukázateľne upovedomí dodávateľa).
Kritériá na hodnotenie ponúk
Kritériom na hodnotenie ponúk bude cena -najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH za celkový predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 1 a 2 zákona.
Dôvody zrušenia VO:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť VO ak:
• bude predložená len jedna ponuka,
• ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predloženie ponuky sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého cenová ponuka (celková cena za predmet
zákazky) bude najnižšia.
Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi výsledok cez systém E-ZÁKAZKY (uspel/neuspel).

S pozdravom
Ing. Ivana Helebrandtová
Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok

