VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
OBEC PRENČOV, PRENČOV 300, 969 73 PRENČOV

Obec Prenčov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás
žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný
predmet zákazky – zákazka na dodanie tovaru
„INTERIÉROVÉ VYBAVENIE MATERSKEJ ŠKOLY“
v rámci projektu s názvom “Materská škola – zobytnenie podkrovia”
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Prenčov
Sídlo:
969 73 Prenčov 300
Štatutárny zástupca:
Mgr. Alena Ciglanová
IČO:
00320943
DIČ:
2021107396
IČ DPH:
nie sme platca
Tel.:
045 / 673 62 44
Fax:
E-mail:
prencov@prencov.sk
Internetová stránka:
www.prencov.sk
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu.:
SK14 5600 0000 0014 0285 7001
SK92 5600 0000 0014 0285 2008
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obec Prenčov, Obecný úrad Prenčov 300, 969 73 Prenčov
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Bc. Dominika Ečeková, odborná referentka
4. Predmet obstarávania:
Interiérové vybavenie materskej školy
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – interiérového vybavenia pre
materskú školu, ako sú ležadlá, matrace, stoly, stoličky, šatňové
skrinky, posteľná bielizeň, ...
CPV kódy: 39161000-8, 39143110-0, 39143112-4, 39512000-4,
39143310-2, 39121000-6, 39112000-0, 39113100-8, 60000000-8
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva na dodanie tovaru
podľa ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení.
Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenie na
webovom sídle verejného obstarávateľa.
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
20 ks ležadlo, 20 ks matrac, 20 ks plachta, 20 ks vankúš a paplón
(sada), 20 ks posteľná bielizeň, 1 ks pohovka, 2 ks kresielko, 1 ks
konferenčný stolík, 1 ks písací stôl viacúčelový, 1 ks písací stôl, 4 ks
stôl šesťuholníkový, 24 ks drevená stolička, 1 ks skrinka na knihy, 1 ks
skrinka na výtvarné pomôcky, 1 kpl kuchynka, 1 kpl zostava 1, 1 kpl
zostava 2, 1 ks stolík na podložky, 5 ks deliaca stena, 3 ks šatňová
skrinka
Dodanie tovaru
Ak sa v opise predmetu zákazky, resp. vo Výzve a jej prílohách uvádzajú
údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
patent, obchodný názov alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie
ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, resp. lepšími
parametrami.
20 ks ležadlo
vyvýšené predné čelo s frézovaním (obrázkom) v rôznom farebnom
prevedení - 6 ks červené, 6 ks žlté a 8 ks zelené
frézovanie na červenom čele: čerešňa, hríb, kôň, labuť, šarkan a šašo,
frézovanie na žltom čele: slnko, kvet, myš, motýľ, včela a jablko
frézovanie na zelenom čele: ovca, hruška, auto, zajac, vrtuľník, strom,
vláčik a mačka
odtieň bočnice JAVOR
materiál vysokokvalitná MDF doska s vodeodolnou umývateľnou fóliou
stohovateľné
rozmer 135 x 65 x 30 cm
20 ks matrac
k vyššie uvedenému ležadlu
nepremokavý poťah, (resp. dodanie s nepremokavou obliečkou na
matrac)
rôzne farebné prevedenie - 6 ks červená, 6 ks žltá a 8 ks zelená
rozmer 130 x 60 x 8 cm
materiál molitan
antibakteriálne a antialergické vlastnosti
20 ks plachta
napínacia, s gumičkou, pre vyššie uvedený matrac
material: 100% bavlna
možné prať v práčke
farebné prevedenie kompatibilné s farebným prevedením posteľnej
bielizne na paplon a vankúš
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20 ks vankúš a paplón (sada)
antialergický a antibakteriálny
vrchný materiál 100% bavlna
možnosť prať v práčke
prešívané
vhodné pre astmatikov
ľahké a hrejivé
min. rozmer: vankúš 30 x 49 cm a paplón 79 x 120 cm
vhodné na vyššie uvedené ležadlo
20 ks posteľná bielizeň
pre vyššie uvedenú sadu vankúš + paplón
možné prať v práčke
materiál: 100% bavlna
farebné prevedenie vhodné k plachte
motív zvieratká alebo rozprávka
1 ks pohovka
drevená konštrukcia
stabilná a pohodlnná
rozmerovo prispôsobená pre detské potreby
určená do detského kútika
estetická aplikácia na sedáku
farebné prevedenie čalúnenia červeno/žltá
povrchový materiál z mikrofázy
min. rozmer 98 x 52 x 55 cm
2 ks kresielko
kompatibilné s pohovkou farbou i dizajnom
určené do detského kútika
drevená konštrukcia
stabilné a pohodlnné
rozmerovo prispôsobené pre detské potreby
estetická aplikácia na sedáku
farebné prevedenie čalúnenia červeno/žltá
povrchový materiál z mikrofázy
min. rozmer 60 x 55 x 55 cm
hĺbka sedadla 37 cm
1 ks konferenčný stolík
vhodný k vyššie uvedenej pohovke a kresieklam (detský kútik)
dekor JAVOR
výška stolíka 37 cm
na čítanie a hranie detí
priemer min. 60 cm
hrúbka min 15 mm
1 ks písací stôl viacúčelový
2 vyberateľné police
výsuv na klávesnicu
materiál laminovaná drevotrieska v dekore JAVOR
uzamykateľné dvierka v červenej farbe
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možnosť namontovať dvierka na právú aj ľavú stranu
súčasťou dvierok je zámok s klúčom
otvor na káble v hornej časti zadnej steny
hrúbka 18 mm
rozmer min. 120 x 60 x 75 cm
1 ks písací stôl
farebná skrinka a zásuvka
červená farba
uzamykateľná
laminovaná drevotrieska
hrúbka min. 18 mm
dekor JAVOR
vnútorný rozmer zásuvky min. 32 x 43 x 9 cm
vnútorný rozmer skrinky min. 37 x 37 x 49 cm
stolík min. rozmer 120 x 60 x 76 cm
4 ks stôl šesťuholníkový
dekor JAVOR
stolová doska 6-uhoľníková
rôzne farebné prevedenie - 1 ks červená, 1 ks zelená, 1 ks žltá, 1 ks
oranžová
dĺžka strany stola 80 cm
celkový rozmer 160 x 140 cm
nohy okrúhle, výškovo nastaviteľné (nadstavce)
24 ks drevená stolička
dekor JAVOR
ako doplnok k 6-uhoľníkovému stolu
výška sedu 30 cm
rôzne farebné prevedenie - 6 ks červená, 6 ks zelená, 6 ks žltá a 6 ks
oranžová
1 ks skrinka na knihy
dekor JAVOR
materiál drevotrieska
boky z kvalitnej MDF dosky
oteruvzdorná umývateľná fólia
4 kolieska - 2 s brzdou
prevedenie v žltej farbe
min. rozmer 78 x 40 x 73,5 cm
1 ks skrinka na výtvarné pomôcky
dekor JAVOR
materiál drevotrieska
boky z kvalitnej MDF dosky
oteruvzdorná umývateľná fólia
4 kolieska - 2 s brzdou
prevedenie v červenej farbe
na vrchu skrinky s pevnou mriežkou - bezproblémové presúvanie nádob
s vodou, otvorených farieb a pod.
min. rozmer 78 x 40 x 73,5 cm
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1 kpl kuchynka
dekor JAVOR
lamonovaná drevotrieska
rám okolo pracovnej dosky pre zabránenie padaniu náradia za
kuchynku
farebné prevedenie červeno-žltá
pracovná doska, mikrovlnka a rúra strieborná laminovaná drevotrieska
rozmer 120 x 67 x 39 cm
1 kpl zostava 1
min. 18 mm MDF doska
vodeodolná nábytková fólia
tiché a bezpečné zatváranie dvierok
korpus - laminovaná drevotrieska
dekor JAVOR
obsahuje min. 8 prvkov:
2 ks pevná skrinka so soklom (1 ks rozmer 78 x 40 x 86 cm, dvierka 2
ks vanilková farba a 1 ks rozmer 78 x 40 x 126 cm, dvierka 2 ks zelená
farba, 2 ks malá zásuvka, zelená farba, rozmer 38 x 35 x 19 cm, 1 ks
veľká zásuvka, vanilková farba, rozmer 38 x 35 x 38 cm)
1 ks knihovnička obsahujúca kontajner zelenej farby a rozmer 63 x 40
x 70,3 cm
5 ks priestorová skrinka na nožičkách a rozmer 78 x 40 x 54,5 cm
1 kpl zostava 2
min. 18 mm MDF doska
vodeodolná nábytková fólia
tiché a bezpečné zatváranie dvierok
korpus - laminovaná drevotrieska
dekor JAVOR
obsahuje min. 6 prvkov:
2 ks pevná skrinka so soklom (1 ks rozmer 78 x 40 x 86 cm s 2 ks
veľkých dvierok žltej farby, frézovanie lienka s lístkami, rozmer dvierok
76 x 77 cm a 1 ks rozmer 78 x 40 x 126 cm so 4 malými dvierkami
zelenej a žltej farby bez frézovania s rozmerom 38 x 38 cm)
4 ks priestorová skrinka na nožičkách s rozmerom 78 x 40 x 54,5 cm
1 ks stolík na podložky
laminovaná MDF doska
dekor JAVOR
kryt pre úložné boxy (min. 4 ks)
4 police
úložný priestor pre podložku
rozmer 148,6 x 81 x 49 cm
5 ks deliaca stena
hygienická prepážka na zabezpečenie súkromia na WC
umývateľný povrch
MDF doska
rôzne farebné prevedenie - 1 ks červená, 2 ks zelená a 2 ks žltá
upevnenie do steny a k podlahe
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min. rozmer 55 x 100 cm
3 ks šatňová skrinka
šatňová skrinka obsahujúca 8 dielov rozdelených na 2 časti - vešiaková
časť a polička
farebné dverka s frézovaním (obrázkom)
korpus drevotrieska
rozmer 130 x 40 x 162 cm
dekor JAVOR
výrez na podlahovú lištu
16 ks dvojitých háčikov umiestnených proti sebe
dvierka z MDF dosky
farebná vodeodolná fólia
rozmer dvierok 32 x 75 cm
rôzne farebné prevedenie dvierok - 8 ks červená farba, 8 ks žltá farba, 8
ks zelená farba
frézovanie pre červenú farbu - čerešňa, hríb, kôň, labuť, šarkan, šašo,
macko a lienka
frézovanie pre žltú farbu - slnko, kvet, myš, motýľ, včela, jablko, ovca a
mesiac
frézovanie pre zelenú farbu - hruška, auto, zajac, vrtuľník, strom,
vláčik, mačka a pes
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
6 199,26 € bez DPH
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Obec Prenčov
Základná škola s materskou školou – Materská škola
Prenčov 185, 969 73 Prenčov
Dodať najneskôr do 30. 06. 2018
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo
trvanie zmluvy:
Termín na dodanie tovaru v zmysle objednávky vystavenej
objednávateľom v lehote do 30 dní odo dňa prijatia objednávky
dodávateľom, resp. na základe dohody medzi odberateľom
a dodávateľom.
Lehota na dodanie tovaru najneskôr do 30. 06. 2017.
V zmysle uzavretej Zmluvy na dodanie tovaru.
10.

Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
bez úhrady, sú súčasťou výzvy

11.

Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov
obce Prenčov a spolufinancovaný v rámci poskytnutého
nenávratného finančného prostriedku z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja, operačný program Ľudské zdroje.
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Predmet zákazky sa bude financovať v súlade so Zmluvou
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEPIMRK2-2017-000575 v rámci projektu „Materská škola –
zobytnenie podkrovia“, Operačný program Ľudské zdroje,
Prioritná os: 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít, Kód výzvy: OPLZ-PO6SC612-2016-1b, ITMS kód projektu 312061C344, uzatvorenou
s Ministerstvom vnútra SR.
Úhrada za dodaný tovar vykonaná na základe plánovanej zmluvy
na dodanie tovaru medzi obcou Prenčov a dodávateľom tovaru.
12.

Lehota na predloženie ponuky:
Streda, 27. september 2017 do 10.00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom
vrátené neotvorené.

13.

Spôsob predloženia ponuky:
osobne, poštou alebo kuriérom
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: SÚŤAŽ MŠ, NEOTVÁRAŤ!
Adresa pre
Názov:
Sídlo:
PSČ
Miestnosť:

doručenie ponuky:
Obec Prenčov
Prenčov 300
969 73
podateľňa Obecného úradu

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca písomne
potvrdí jej prijatie. Potvrdenie o prevzatí príjemca potvrdí na
doklad, 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.
14.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia
a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je celková cena v EUR s DPH za
obstaranie predmetu zákazky zahrňujúca všetky náklady dodávateľa.
Spôsob vyhodnotenia ponúk: úspešným uchádzačom sa stane
uchádzač, ktorý predloží ekonomicky najvýhodnujšiu celkovú cenovú
ponuku v EUR s DPH na obstaranie predmetu zákazky, zahrňujúcu
všetky náklady dodávateľa.
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15.

-

Pokyny na zostavenie ponuky:
Forma písomná, pevne zviazaná napr. v hrebeňovej väzbe
Predloženie v 1 originálnom vyhotovení
V slovenskom jazyku
Minimálne doklady a údaje predloženej ponuky:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo
uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, fax, e-mail, webová
stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Prístupné sú všetky ekvivalenty spĺňajúce funkčnú a technickú
charakteristiku interiérového vybavenia. Nábytok vyrobený
z kvalitných a zdravotne nezávadných materiálov, ktoré sú
vhodné pre deti. Hrany zaoblené, spoje skryté. Nábytok bude
spĺňať normu podľa STN EN 71.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
Dodanie nového, doposiaľ nepoužitý tovar.
c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať
službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických
osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr.
výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia), resp. iný
ekvivalentný doklad.
d. Cenová ponuka v EUR, zahŕňajúca všetky náklady dodávateľa na
obstaranie celého predmetu zákazky uvedeného v bode 6 Výzvy,
opatrenú pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby. Ak uchádzač
je platcom dane z pridanej hodnoty uvedie navrhovanú cenu
v zložení: cena bez DPH, sadzba DPH a jej výška a cena vrátane
DPH; ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu
ako cenu celkom pričom na stutočnosť, že nie je platcom DPH
upozorní. Súčasťou predloženej cenovej ponuky je podrobný
položkovitý rozpočet na predmet obstarania.
e. Technická špecifikácia ponúkaného tovaru – uchádzač
predloží presnú technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru ako
sú fotografie, katalógové listy a pod.
f. Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých
dokladov a údajov uvedených v ponuke
g. Elektronickú verziu cenovej ponuky na CD/DVD vo formáte
.xls s použitím funkcie ROUND na 2 des. miesta

16.

Otváranie ponúk:
Dňa:
27. september 2017, streda o 10.00 hod.
Miesto:
Obecný úrad Prenčov
Názov:
Obec Prenčov

17.

Postup pri otváraní ponúk:
otváranie predložených cenových ponúk je verejné
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spísaný bude zoznam predložených cenových ponúk a zápisnica
z vyhodnotenia ponúk
18.

Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 30. 06. 2018.

19.

Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Bc. Dominika Ečeková
045 / 672 62 44 alebo 0911 482 204
ecekova.ocu@prencov.sk

20.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Uchádzač môže obstarávateľa požiadať o ďalšie informácie
k predmetu zákazky najneskôr do 20. 09. 2017 do 10.00 hod.
elektronickou poštou zasielanou na e-mailovú adresu
ecekova.ocu@prencov.sk.
Následne
mu
budú
odoslané
doplňujúce informácie elektronickou poštou.

V Prenčove, 14. 09. 2017

..........................................................
Mgr. Alena Ciglanová
starostka obce
Prílohy:
Príloha č.1 - „vzor Zmluvy“
Príloha č. 2 – Ilustračné obrázky
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