Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na realizáciu aktivity:
Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie podporovanie
zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
Pracovné a ochranné pomôcky
v rámci projektu „Skvalitnenie sociálnej situácie obyvateľov MRK komunitnými
aktivitami v obci Prenčov“
Operačný program:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Spolufin. fondom:
Európsky sociálny fond
Prioritná os:
2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie:
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s
osobitným zreteľom na MRK
Kód výzvy:
OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02
ITMS kód Projektu:
27120130620
1. Identifikácia:
Názov:
IČO:
Sídlo:
Obec (mesto)
Ulica
PSČ

Obec Prenčov
00 320 943
Prenčov
Prenčov 300
969 73

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Mgr. Alena Ciglanová,
starostka obce

Telefón, fax:
045 / 672 62 44
E-mail:
prencov@prencov.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2. Druh zákazky:
zákazka na dodanie tovaru
3. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia aktivity:
Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie podporovanie zmeny
v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
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Pracovné a ochranné pomôcky
v rámci projektu „Skvalitnenie sociálnej situácie obyvateľov MRK komunitnými
aktivitami v obci Prenčov“
4. Klasifikácia predmetu obstarávania – Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník CPV:
18000000-9
5. Opis predmetu zákazky:
Osobné ochranné pomôcky
6. Popis a rozpis požadovaných služieb predmetu zákazky
Monterkové súpravy – pánske
Pracovné tepláky – dámske
Pracovná mikina - dámska
Pracovná bunda zimná – pánska a dámska
Dámske košele
Dámske mikiny a vesty
Dámske nohavice
Dámsky plášť
Pracovná zástera – vodeodolná
Zimná čapica
Pracovná čiapka so sieťkou
Reflexná vesta
Respirátor, ochranné okuliare
Pracovné rukavice
Bezpečnostná obuv – pánska a dámska
Pracovná obuv
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, ako aj počet sú uvedené v Prílohe č.
1 – Špecifikácia predmetu zákazky – Osobné ochranné pomôcky, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy.
Celková cena predmetu obstarávanie bude obsahovať aj náklady za dopravu do
miesta dodania uvedeného v bode 11. Výzvy.
7. Predpokladaná hodnota zákazky vrátane DPH:

4.318,11 €

8. Doplňujúce informácie
Uchádzač môže obstarávateľa požiadať o ďalšie informácie k predmetu
zákazky najneskôr do 16. 12. 2014 do 12.00 hod. elektronickou poštou zasielanou na
e-mailovú adresu prencov@prencov.sk. Následne mu budú odoslané doplňujúce
informácie elektronickou poštou.
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9. trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie poskytovania služby:
Predpokladané obdobie od uzatvorenia zmluvy: 10 mesiacov
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky sa bude financovať v súlade so Zmluvou o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. 241/2014-IZ-4.0/V v rámci projektu
„Skvalitnenie sociálnej situácie obyvateľov MRK komunitnými aktivitami v obci
Prenčov“, Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Spolufinancované
fondom:
Európsky sociálny fond, Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie,
Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce
a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na
MRK, Kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02, ITMS kód projektu: 27120130620,
uzatvorenou s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Úhrada za dodaný tovar vykonaná na základe plánovanej zmluvy na dodanie
tovaru medzi obcou Prenčov a dodávateľom tovaru a jej následnej fakturácie po
dodaní tovaru.

11. Miesto dodania tovaru:
Obec Prenčov, Obecný úrad č. 300, 969 73 Prenčov
12. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží:
 Základné údaje o uchádzačovi, t.j. názov, sídlo, meno štatutárneho zástupcu,
IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail)
 Cenovú ponuku v EUR, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa na obstaranie
celého predmetu zákazky uvedené v bode 3 Výzvy
 Uchádzač musí uviesť, či je, resp. nie je platiteľom DPH. Uvedenú skutočnosť
dokladuje čestným vyhlásením
 Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov
a údajov uvedených v ponuke
 Kópia výpisu z obchodného registra, príp. živnostenského oprávnenia alebo
výpisu zo živnostenského registra, nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu
predloženia ponuky, resp. výtlačok prostredníctvom internetu.
13. Kritérium a spôsob hodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov
Podmienkou zaradenia uchádzača do vyhodnotenia ponúk je splnenie
všetkých podmienok účasti v bode 12 Výzvy.
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14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
14.11 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: celková cena v EUR s DPH za
obstaranie predmetu zákazky zahrňujúca všetky náklady dodávateľa
14.2. Spôsob vyhodnotenia ponúk: úspešným uchádzačom sa stane uchádzač,
ktorý predloží najnižšiu celkovú cenovú ponuku v EUR s DPH na obstaranie
predmetu zákazky, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa.
15. Lehota na predkladanie ponúk:
Najneskôr do 19. 12. 2014 do 12.00 hod.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť
v stanovenej lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením
obchodného mena a sídla uchádzača s výrazným označením: ODEVY - SÚŤAŽ,
NEOTVÁRAŤ!
Ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu:
Názov:
Obec Prenčov
Sídlo:
Obec (mesto)
Prenčov
Ulica
Prenčov 300
PSČ
969 73
Miestnosť:
podateľňa Obecného úradu
V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca písomne potvrdí jej
prijatie. Potvrdenie o prevzatí príjemca potvrdí na doklad predložený uchádzačom,
kde tento musí obsahovať názov a sídlo uchádzača, názov a sídlo verejného
obstarávateľa a názov zákazky.
V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou alebo kuriérom musí
byť doručená v stanovenom čase, pričom sa do úvahy neberie dátum jej odoslania.
16. Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 19. 12. 2014 do 12.00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom vrátené neotvorené.
17. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 19. 12. 2014 o 13.00 hod.
Miesto:
Názov:
Kontaktná osoba:
Telefón:

Obecný úrad Prenčov
Obec Prenčov
Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce
045 / 672 62 44

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 31. 05. 2015.
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19. Typ právneho vzťahu:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na dodanie tovaru podľa
ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom
znení.
Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom
sídle verejného obstarávateľa.
V Prenčove, dňa 11. 12. 2014
Mgr. Alena Ciglanová
starostka obce
Prenčov
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Príloha č.1
Predmet

Monterková súprava nohavice do
pása -pánska

Dámsky pracovný odev

Pánske čižmy

Bezpečnostná obuv, členková s
oceľ. Špic dámska/pánska

Gumáky

Špecifikácia

ks

Monterkové nohavice do pása s multifunkčnými vreckami a
pútkami na opasok.
• Vrecká na kolenačky
• Vrstvené vrecká na náradie na bočných stranách
• Reflexné doplnky
Materiál: keper 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m²
EN 340
Monterková blúza so zapínaním na zips prekrytý manžetou s
cvokmi a multifunkčnými vreckami.
• Manžety na rukávoch
• Reflexné doplnky
• Vhodná na potlač a strojové vyšívanie
Materiál: keper 60% bavlna 40% polyester, 280 g/m²
EN 340
Pozostáva z teplákov a mikiny.
Dámske kvalitné tepláky zo širokým pásom, konce nohavíc
stiahnuté gumou. Príjemný materiál zložený s vikózy,
elastanu a bavlny čiernej farby. Hmotnosť je minimálne
220g.dámska fleecová mikina
vypracovaný zúžený strih s viedenskými švami , 280g/m2
dve spodné vrecká, v predu na zips, garáž na zips a ozdobné
švy v pastelových farbách
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Veľkosti: XS - XXL
Pánske maskáčové zateplené čižmy Nelion Men značky
Červa sú moderné vysoké zateplené pánske pracovné
topánky s vyberateľnou vložkou Thinsulate 200 gramov, TPR
podošvou a zvrškom z textílie.

14

15

členková bezpečnostná obuv - celokožená zvršok: lícová
hovädzinová useň v hrúbke 2,0-2,2 mm podšívka: textília s
absorpčnou schopnosťou vkl. stielka: anatomicky tvarovaná,
antistatická, podošva: PU/TPU, olejuvzdorná, antistatická,
protišmyková, norma: EN ISO 20345:2005 prevedenie: S3 - s
oceľovou špičkou a planžetou, hydrofóbna useň Veľkosti:
36–48
Pracovná obuv - čižmy PVC - čierne - sú vhodné do mokrého
prostredia. Obuv sa zvykne používať v agrikultúre alebo pri
vonkajších prácach. Pracovná obuv tohto typu je
ekonomickým variantom čižiem dostupných na domácom
trhu.

31
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Zimný pracovný odev Pánsky

Zimný pracovný odev Dámsky

Dámska bunda

Pozostáva zo zimnej bundy a zateplenej vesty. Bunda
pánska, s odopínateľnou kapucňou, rukávy zakončené
regulovateľnou manžetou, sťahovánie v dolnom okraji a v
páse, odolnosť materiálu proti prieniku vody 3000 mm,
paropriepustnosť 3000 g/m2/24 hod, materiál:
vrchný:100% polyester, podšívka: 100% polyester, výplň:
fleece 100% polyester, veľkosti: S-XXXL
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Pozostáva zo bundy a fleesovej vesty. Bunda dámska
predĺžená, s odopínateľnou kapucňou, rukávy zakončené
regulovateľnou manžetou, sťahovanie v dolnom o
kraji a v páse, odolnosť materiálu proti prieniku vody 3000
mm, paropriepustnosť 3000 g/m2/24 hod, materiál:
vrchný:100% polyester, podšívka: 100% polyester, výplň:
fleece 100% polyester, veľkosti: S-XXXL. dámska fleecová
vesta
zúžený strih s viedenskými švami a dvomi kapsami, 280
g/m2
lemovanie prieramkov a stojačika
vpredu na zips, garáž na zips a ozdobné ploché švy v
pastelových farbách
Farby: svetlo modrá
Veľkosti: XS - XXL
Bunda dámska predĺžená, s odopínateľnou kapucňou,
rukávy zakončené regulovateľnou manžetou, sťahovanie v
dolnom okraji a v páse, odolnosť materiálu proti prieniku
vody 3000 mm, paropriepustnosť 3000 g/m2/24 hod,
materiál: vrchný:100% polyester, podšívka: 100% polyester,
výplň: fleece 100% polyester, veľkosti: S-XXXL.
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čiapka

čapica z mäkého fleecu materiál : fleece 100% polyester.
Veľkosť : 57-62
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Respirátor

Tvarované respirátory s výdychovým ventilom do 10x
NPK/PEL, 831 proti pevným časticiam a vodným aerosólom,
841 proti pevným časticiam a kvapalným aerosólom, FFP2
NR, 831 - EN 149:1994; 841 - EN 149:2002.
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Ochranné okuliare

číre, polykarbonátové jednošošovkové okuliare. Bočná
ochrana. Otvorené bočnice pre lepšiu ventiláciu. Bočnice
majú otvor na šnúrku.
EN 166, EN 170 UV -2C-1.2, UV 400
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Reflexná vesta

Výstražná vesta pre prácu a pohyb na komunikácii. materiál:
100% polyester
použitie: práca a pohyb na komunikácii, vo výrobných
prevádzkach, v doprave, na stavbách a prekladiskách, spĺňa
EN 340, EN 471, veľkosť M-XXL

29

Rukavice pracovné kombinované
koža- textil

Päťprstové rukavice z kvalitnej šedej hovädzej štiepenky,
zelená zdvojená prešitá dlaň, chrbát a manžeta z hrubej
bavlnenej tkaniny, podšívka na dlani, vel. 10,5
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Rukavice pracovné polomáčanénitrilové - dámske

Tepelno-izolačné rukavice

Bezšvový úplet s pružným zápästím, zmes bavlna polyester, polomáčaný v prírodnom latexe, protisklzová
úprava dlane a prstov.
Tepelne odolné pracovné rukavice - dvojvrstvové - vyrobené
zo špeciálneho materiálu NOMEX (85%) a KEVLAR (15%) na
vonkajšej strane a 100% bavlnou vo vnútri, ochrana pred
kontaktným teplom do 350 C, v celkovej dĺžke 27 cm.
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Polokošela dámska

Dámska polokošeľa strednej gramáže so zúženým strihom.
Predĺžený zadný diel s rozparkami v bočných švoch. Léga s 5
gombíkmi vo farbe materiálu. Golier a lemy na rukávoch z
rebrovej pleteniny, s náprsnou kapsičkou,
Špecifikácia: Pique, 100 % bavlna, 170 g/m2
Veľkosti: S, M, L, XL, XXL
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Pánska fleecová mikina

Kvalitná pánska pohodlná flisová bunda. Bunda má
celozapínací zips, predné vačky na zips. Rovné manžety a
spodný lem. Materiál, z ktorého je táto bunda vyrobená je
odolný proti plstnateniu. materiál: 100% PES, Micro Fleece,
300g/m2 veľkosti: S - XXXL
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Pánska pracovná vesta

dámska fleecová mikina
vypracovaný zúžený strih s viedenskými švami , 280g/m2
dve spodné vrecká, v predu na zips, garáž na zips a ozdobné
švy v pastelových farbách
Veľkosti: XS - XXL
Pánska zateplená, vetru-vzdorná, zateplená, nepremokavá
pracovná ale aj voľnočasová vesta Nyala má podlepené
švíky, sťahovaciu šnúrku v páse a vstup pre strojové
vyšívanie. Vybrať si môžete z viacerých farebných
kombinácií.

Dámska fleecová vesta

dámska fleecová vesta
zúžený strih s viedenskými švami a dvomi kapsami, 280
g/m2
lemovanie prieramkov a stojačika
vpredu na zips, garáž na zips a ozdobné ploché švy v
pastelových farbách
Farby: svetlo modrá
Veľkosti: XS - XXL

Dámske bavlnené nohavice

dámske bavlnené nohavice vzadu do gumičky 100% bavlna.
Farba: biele
pevný pás v zadnej časti do gumy,
bočné zapínanie na gombíky
Materiál: plátno 100% bavlna 145g/m2,
vel.: 36-64
Použitie: zdravotníctvo, gastronómia a pod.
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Zdravotná obuv šlapky

šľapky s nastaviteľným zadným pásikom
Vrchný materiál: hovädzinová useň
Podšívka: antibakterialna
Podošva: antistatická, SRA, protišmyková, Farba biela
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Dámska fleecová mikina

11
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celá, zapínanie na suchý zips. Vrchný materiál: hovädzinová
useň
Podšívka: antibakterialna
Podošva: antistatická, SRA, protišmyková Podrážka: min
2cm, odpružená, vhodné do exteriéru, Mäká výsteľka
Bezpečnostná pracovná obuv celá nohy, Obuv vybavená oceľovou bezpečnostnou tužinkou,
mokasína
Farba biela
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Dámsky plášť

Dámsky plášť, dlhý rukáv, 100% bavlna, 245 g/m2. biela
farba

1

Pracovná vodeodolná zástera

Pracovná vodeodolná zástera
Materiál: PVC/100% POLYESTER/PVC
Veľkosti: UNI (rozmer 90x120cm) viazanie na krku a páse
Farby: zelelná1 ks, biela 2 ks
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Pracovná čiapka so sieťkou

čiapka so šiltom vzadu sieťová časť na zakrytie vlasov ,
materiál 100% bavlna 280g , vzadu na gumičku.
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