Zákazka
Nákup športovej výbavy

VÝZVA
na predkladanie ponúk
zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)
1. Verejný obstarávateľ
Gymnázium Giraltovce
Poštová adresa
Dukelská 30
Mesto
Giraltovce
PSČ
087 20
IČO
00160946
Kontaktná osoba
Mgr. Róbert Mihalenko
tel. č.
054/732 23 25
e-mail
skola@gymgir.edu.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.gymgir.edupage.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona.
3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
4. Názov zákazky
Nákup športovej výbavy
5. Druh zákazky Zákazka na poskytnutie služby
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru.
6. Hlavné miesto dodania
Gymnázium Giraltovce
7. NUTS KÓD
SK041
8. Výsledok verejného obstarávania
Výsledkom verejného obstarávania je objednávka s úspešným uchádzačom, ktorý predloží
ponuku s najnižšou cenou v EUR s DPH (celková cena pri neplatcoch DPH).
9. Stručný opis zákazky
Viď Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky
10. Obhliadka miesta:
Obhliadka nie je potrebná.
11. Hlavný predmet zákazky:
37400000-2 Športový tovar a výbava
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12. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 3 797,60 EUR bez DPH
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať/neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie
kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.
13. Termín plnenia
07.11.2018 – 31.12.2018
14. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
14.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu verejného
obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi
bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe
preberacieho protokolu.
14.2 Splatnosť faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému
obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú
v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet
úspešného uchádzača.
14.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
15. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorými sa v prípade
úspešnosti uzavrie rámcová dohoda
Nevyžadujú sa.
16. Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZoVO
Nevyžaduje sa.
17. Technická a odborná spôsobilosť
Nevyžaduje sa.
18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
Uchádzač musí predložiť prílohu č.1 tejto výzvy Návrh na plnenie kritérií a prílohu č.2
tejto výzvy Špecifikácia predmetu zákazky - rozpočet podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.
19. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom
14 pracovných dní od zaslania žiadosti a od dátumu zverejnenia v profile alebo na web
stránke
20. Spôsob a miesto na predloženie ponúk
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe – možnosť výberu
20.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe:
Ponuka je doručená na adresu: skola@gymgir.edu.sk
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Nákup športovej výbavy – cenová ponuka“.
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne
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oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú
adresu.
Ak predkladá uchádzač ponuku v elektronickej podobe a je úspešný, je povinný
pred uzavretím rámcovej dohody doručiť doklady a dokumenty podľa bodu 21.1 – 21.4
tejto výzvy aj v listinnej podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie.
20.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:
Gymnázium Giraltovce, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce
Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! - Nákup športovej výbavy – cenová
ponuka “.
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač
(názov, sídlo, adresa).
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť doklady v súlade s bodom
21.1 tejto výzvy predložené v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie
a dokumenty v súlade s bodmi 21.2 a 21.3 tejto výzvy podpísané uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk
na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.
21. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné:
21.1Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 2) podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.
21.2 Štruktúrovaný rozpočet podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača.
22. Informácia o vyhodnotení ponúk
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
23. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
90 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
24. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
do 07.11.2018
25. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa
25.10.2018

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 - Špecifikácia predmetu zákazky
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