Výzva na predloženie cenových ponúk
pre zákazku 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

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec
Sídlo:
Horešská 18, Kráľovský Chlmec 077 01
Zastúpená: PaedDr. Gabriel Dobos, riaditeľ
IČO: 00161012
DIČ: 2020728314 (neplatca DPH)
Email: gymkch@gymkch.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
PaedDr. Gabriel Dobos
Telefón: 056 6321539
Email:
gymkch@gymkch.sk
1) Predmet zákazky: Študentský stôl 2 miestny a študentská stolička
2) CPV kód zákazky: 39160000-1 - Školský nábytok
3) Miesto dodania: Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
4) Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup študentských stolov 2 miestnych a študentských stoličiek, v rozsahu podľa
špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy a podľa požiadaviek obstarávateľa. Súčasťou
zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava študentských
stolov a študentských stoličiek na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady uchádzača
v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy).
5) Spôsob uvádzania ceny:
-

Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
Navrhovaná celková zmluvná cena 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: 5 518,75 € bez DPH celý predmet zákazky vrátane dopravy
a balného
7) Rozdelenie predmetu: NIE

8) Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
9) Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: zákazka na dodanie tovaru. Výsledok postupu verejného
obstarávania – zadanie zákazky na základe záväznej objednávky.
10) Lehota viazanosti ponúk: Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou
do 31.12.2021.

11) Lehota na predkladanie ponúk končí dňom 02.12.2021 do 14:00 hod.
Ponuka musí byť predložená poštou. Ponuku uchádzač predloží na adresu: Gymnázium – Gimnázium,
Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec. Ponuka musí byť označená nápisom:
CENOVÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ – „Študentský stôl 2 miestny a študentská stolička"
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo,
adresa).
K cenovej ponuke musí byť uchádzačom predložená vyplnená Príloha č. 2 a Príloha č. 3, obe
podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na
konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu
verejného obstarávateľa.
12) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto
verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu,
prostredníctvom emailu uvedeného v identifikačných údajoch obstarávateľa
13) Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania, t.j. moment
uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke adresáta.
14) Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena
15) Podmienky financovania: z normatívnych prostriedkov obstarávateľa
16) Typ zmluvy: Záväzná objednávka
17) Doplňujúce informácie:
17.1 Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 10 pracovných dní od
vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma.
17.2 Verejný obstarávateľ identifikuje úspešného uchádzača za podmienok: splnil všetky
podmienky účasti a bol úspešný v procese vyhodnotenia ponúk.
17.3 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 možnosti verejného
obstarávateľa uvedené ako PHZ;

· nebude predložená ani jedna ponuka.
17.4 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v procese
verejného obstarávania.
Kráľovský Chlmec, 23.11.2021
...............................................
PaedDr. Gabriel Dobos
riaditeľ školy

