Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Verejný obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
tel. č. kontaktnej osoby:
e-mail kontaktnej osoby:
adresa hlavnej stránky
verejného obstarávateľa /URL/:

Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
00306169
2021000916
Ing. Matej Pirošík
+421 41 5665 265
pirosik@eurodotacie.sk
https://www.sered.sk/

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Nábytok pre materskú školu
4. Druh zákazky: Tovar
5. Hlavné miesto dodania tovaru: Materská škola, ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď
6. Výsledok verejného obstarávania: Kúpna zmluva (viď príloha č. 2 tejto Výzvy)
7. Opis predmetu zákazky: Premetom zákazky je dodávka nábytku pre materskú školu.
Bližšie informácie sú uvedené v podrobnom opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1
tejto Výzvy.
V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby,
môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na
technický a funkčný ekvivalent.
8. Spoločný slovník obstarávania: 39161000-8 Nábytok pre materské školy
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bude
určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača
bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie
predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: V zmysle zmluvy, ktorá tvorí
prílohu č. 2 tejto Výzvy.
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11. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152
zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov
zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti
tykajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia:
12.1 Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH.
12.2 Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorého ponuka sa na základe pravidiel na
uplatnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestni na prvom mieste, t.j. uchádzač s najnižšou
celkovou cenou za predmet zákazky v EUR s DPH. Ostatné ponuky budú zoradené vzostupne
podľa výšky ponúkanej celkovej ceny za predmet zákazky v EUR s DPH, t.j. ponuke s
najvyššou celkovou cenou za predmet zákazky bude priradené najvyššie poradové číslo.
12.3 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý bude pre predmet zákazky vyhodnotený
ako prvý (úspešný). Ostatní uchádzači budú neúspešní.
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 13.10.2021 o 10:00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude
prihliadať.
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:
Predloženie cenovej ponuky je možné e-mailom na adresu: pirosik@eurodotacie.sk
Do predmetu správy je potrebné uviesť „Súťaž – Nábytok pre MŠ“
15. Požadovaný obsah ponuky:
§ Vyplnená príloha č. 1 výzvy – Opis predmetu zákazky
§ Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (scan dokladu)
§ Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
16. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy,
uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky
na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača
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kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným
uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy.

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Slovenský alebo český jazyk.
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: Áno
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 01.10.2021
Prílohy:
1. Podrobný opis predmetu zákazky
2. Kúpna zmluva

