Spojená škola, Vojenská 13, 040 01 Košice, Slovenská republika
________________________________________________________________
Príloha č.7, Smernice o VO:

Výzva na predkladanie ponúk
v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa §117 zákona č.343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

1) Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Spojená škola
Sídlo: Vojenská 13, 040 01 Košice
Zastúpená: Mgr. Iveta Baková
IČO: 31298028
DIČ: 2021456184
IČ DPH: neplatca DPH
E-mail: spojvojke@gmail.com
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Mgr. Iveta Baková, Marta Svetová
Telefón: 055/7294944-46, 0911 868 607
Email: spojvojke@gmail.com
2) Predmet zákazky: nákup hračiek
3) CPV kód zákazky:
4) Opis predmetu zákazky: nákup učebných pomôcok – hračiek –
predajňa hračiek
Názov

Hra s kladivkom - Krtko
Drevená stavebnica 100 ks
Hra: DOBBLE
Hra: TIK-TAK BUM!
Hra: CINK!
Hra Padajúce opice
Hra: Drevená veža
Človeče nehnevaj sa!
Náradie (52 dielna súprava
náradia)
Mini bábika s doplnkami
LEGO: Duplo box plný zábavy
LEGO: Duplo, vláčik s číslami
Vanička pre bábiky s príslušenstvom
Doktorský kufrík
Súprava áut (5ks áut v balení)
Auto Tatra 148, 73 cm
HRA: Klobúčik hop!
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Stolný hokej
Lego classic-veľký kreatívny box
Magnetický box: Šach 3v1
Spoločenská hra ADC Blackfire
Dobble: Základná hra
Spoločenská hra Stragoo Games
Grabolo 3D
Spoločenská hra Piatnik Activity: Deti
Spoločenská hra Otavius Rozprávkové
človeče
Spoločenská hra Archa zvierat
Tematické hry MAC TOYS Súprava
čajová 18 ks kovová
Tematické hry Aga4Kids Doktorský
kufrík DOCTOR SET
Tematické hry Farebný košík s ovocím
a zeleninou
Puzzle Máša a medveď 4v1 dielov
12,16 20 24 dielov
Stolový futbal SOCCER Table Game
Mindok Příběhy z kostek: Základní
hra
Geometrické puzzle: Dopravné
prostriedky
Geometrické puzzle: Zvieratká z farmy
Vláčiková dráha osmička s elektrickou
mašinou
Veža z kociek Zvieratká,čísla
Hasičské auto 46 cm, Má vysúvateľnú
plošinu a gumenú hadicu na
striekanie vody.
Papagáj Oskar, zvuková hračka
Vláčikodráha MAXI-120 dielna
Gulôčková dráha, plastová, 105 dielov
Drevené puzzle dopravné prostriedky
s úchopom
Navliekacie drevené korálky 80 ks
Vláčik so zvieratkami s hudbou,
Buchni kladivom
Gulôčková dráha, jednoduchá
Mega bloks Stavebnica abeceda
Pokladnica s príslušenstvom, so
skenerom, kalkulačkou, váhou, so
zvukovými efektami
Hasičské auto, 18 cm, so zvukom
Stavebnica Tehličky pre detičky, 24
ks, rozmery: 37 cm x 11,5 cm x 17,5
cm a nosnosť 30 kg
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5) Spôsob uvádzania ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť určená ako celková cena spôsobom:
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ako cena celkom bez DPH,
percentuálne a cenové vyjadrenie sadzby DPH: 20% a cena celkom
vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke
upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky známe a neznáme predpokladané vedľajšie
náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.
6) Predpokladaná hodnota zákazky: 950,00 € bez DPH
7) Rozdelenie predmetu: NIE
8) Možnosť predloženia variantných riešení: ÁNO
9) Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 10 dní
10)
Lehota viazanosti ponúk: 20. 12. 2018
11)
Lehota na predkladanie ponúk končí dňom 13. 12. 2018,
o 14,00 hodine.
Rozhodujúci je moment doručenia ponuky na uvedenú kontaktnú
adresu: Spojená škola, Vojenská 13, 040 01 Košice.
Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené
ponuky odvolať.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie
ponuky vylúčená.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.
Obálka s ponukou musí byť zreteľne označená nápisom „VO–
neotvárať!“ a heslom obstarávania, ktorým je predmet zákazky, na
obálke musí byť uvedené aj názov a sídlo verejného obstarávateľa
a uchádzača.
12)
Podmienky účasti uchádzačov:
12.1 Osobné postavenie
(1) Verejného obstarávania sa môže v zmysle ustanovenia § 32 ZoVO
zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia.
(2) Doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
(3) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 114 ods. 2 ZoVO v spojení s ustanovením § 32 ods. 1
písm. e) ZoVO, t.j. doklad o oprávnení dodávať T, uskutočňovať P alebo
poskytovať S v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a preukázať
ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO alebo
ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo v prípade ZsNH
ako fotokópiu uvedených dokladov s možnosťou doručenia ponuky emailom.
12.2 Návrh na plnenie kritérií
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Príloha č.8 Smernice v prípade T, S, P.
13)
Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v eur s DPH
14)
Podmienky financovania: zo štátneho rozpočtu, splatnosť
faktúry do 30 dní od jej doručenia.
Typ zmluvy: objednávka
15)
16)

Doplňujúce informácie:
16.1 Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do
10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma,
neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijíma.
16.2 Verejný obstarávateľ identifikuje úspešného uchádzača za
podmienok: splnil všetky podmienky účasti a bol úspešný v procese
vyhodnotenia ponúk.
16.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné
obstarávanie, ak:
• ani
jedna
z predložených
ponúk
nebude
zodpovedať
požiadavkám verejného obstarávateľa stanovených v tejto výzve;
• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie
vyhlásené;
• cena úspešného uchádzača a všetkých uchádzačov bude vyššia
ako finančné možností verejného obstarávateľa uvedené ako PHZ;
• nebude predložená ani jedna ponuka.
16.4 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s
účasťou v procese verejného obstarávania.

Košice, dňa 10.12.2018

Mgr. Iveta Baková
riaditeľka školy
Prílohy:
1. Návrh na plnenie kritérií
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Príloha č.8, Smernice o VO:

Návrh na plnenie kritérií – povinná príloha ponuky uchádzača
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
..................................................................................................................1
Predmet zákazky

Údaj

1.

Cena v € (bez DPH)

................... €

2.

DPH v €

.................... €

3.

Cena v € (s DPH)

..................... €

Cena s DPH, ktorá sa bude vyhodnocovať: .............
Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými
v Návrhu zmluvy na predmet zákazky, ktorá je súčasťou ponuky.
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude
z procesu verejného obstarávania vylúčená.
Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

...……………………………
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača
meno, priezvisko, funkcia štatutárneho
zástupcu uchádzača oprávneného konať
v záväzkových vzťahoch

1

Doplniť údaje na farebne označených miestach
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