Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
Telefón: +42156 672 2260, e-mail: sko1a~gymtv.sk

VÝZVA
na určenie PHZ a predloženie cenovej ponuky postupom
podl‘a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dophiení niektorých
zákonov
1. Verejný obstarávateľ v zmysle ~ 7 ods. 1 písm. d) ZVO
Názov verejného obstarávatel‘a : Gymnázium Komenského 32, Trebišov
Sídlo: Komenského 32, 07501 Trebišov

IČO: 00161 241
Štatutárny zástupca: PaedDr. Mária Kašaiová
DIČ: 20 20 749 863

Kontaktná osoba: Marta Hazugová, vedúca Si
Tel. kontakt: 05667227 13, 0566722260, 0918 438 151
E-mail: skola(Wgvmtv.sk
Adresa hlavnej stránky verejriého obstarávateľa(URL) hitp:Ilwww.ciymtv.sk
2. Názov zákazky: Elektrický varný kotol“
„

3.
4.
5.
6.

Miesto dodania služby: Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
Predmet zákazky: Opis predmetu zákazky tvorí prílohu Č. 2
Druh zákazky: tovar
Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV):
39220000-0 Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a
dodávky pre stravovacie zariadenia
7. Typ zmluvy: Zmluva Č. OI/SJ/2022
8. Hodnota celej zákazky spolu musí byť nižšia ako 4000,00 EUR s DPH
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: podl‘a zmluvných podmienok
10. Podmienky účasti, obsah ponuky
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nesplňa podmienky účasti
podľa ~ 32 ods. I písm. e) a 1‘) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje dóvod
na vylúčenie podl‘a * 40 ods. 6 písm. O zákona o verejnom obstarávaní Ustanovenie ~ 11
zákona o verejnom obstarávaní týmto nieje dotknuté.
Verejnébo obstarávania sa teda móže zúčastniť len ten4 kto splňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
.
~ 32 ods. I písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov a to, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovat‘ službu, ktoré sú predmetom zákazky.
Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač v čase predkladania ponuky Čestným
vyhlásením, ktoré je súčasťou formulára Príloha Č. I „Návrh na pinenie kritéria“.
Verejný obstarávatel‘ splnenie podmienky účasti overuje prostredníctvorn
informačnýeh systémov verejnej správy.
• ~ 32 ods. 1 písm. D zákona č. 343/2015 Z.z. overejnom obstarávaní vznení
neskorších predpisov a to, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu. Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzaČ
v čase predkladania ponuky čestným vyhlásenírn, ktoré je súčasťou formulára Priloha
Č. I „Návrh na pinenie kritéria“.
11. Obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí byt‘ podpísaná uchádzačoni, štatutárnym orgánom uchádzača alebo
oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovat‘:
-

Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov
Telefón: +42156 672 2260, e-mail: skola c gymtv.sk

Príloha Č. 1 Návrh na pinenie kritéria, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača,
obsahujúci čestné vyhlásenie.
Príloha Č. 2 Bližší opis predmetu zákazky, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača.
Prílohu Č. 3 Zmluva Č. 0I/SJ/2022 ‚ vypísanú a podpísanú oprávnenou osobou
uchádzača
12. Lehota, miesto a spósob predkladania ponuky: do 24.6.2022 do 10,00 hod.
Cenová ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke s heslont
Do rák: Mgr. Anna Sokolová, „ Elektrický varný kotol “ a s nápisom „Neotvárať“.
Ponukyje potrebné doručif verejnému obstarávatel‘ovi ( osobne počas prevádzkových hodín
verejného obstarávatel‘a, poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk na adresu:
Gymnázium Komenského 32, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
Prevádzkové úrodné hodiny veřejného oh«arávateľa pře potřeby lej/o ~úťaže ~ú:
Pracovně dni: Pondelok Piatok, od 8,00 hod. do 15, 00 hod.
Vpr/pade, že uchádzač předloží ponuku prostřednic/vom pošly, mého doručovateľa alebo
osobne, je rozhodujúci termín (t.z. hodina a deň) doručenia panu/cy veřejnému
obstarávateľovi. Veřejný obstarávaiel‘nenesie zodpovednosťza oneskorené doručenie ponuky
(napr. poštou, kuriérom a pod). T.z. v momente uplynutia lehoty na předkladanie ponúk musí
byt‘ponuka skutočne doručená veřejnému obsiarávateľovi (nes/oči odovzdanie na přepravu
apod.). Ponuky doručené po uplynulí iejio lehoty nebudú zahrnuté do sút‘aže a nebudú teda
vyhodnocované.
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spósob vyhodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH za
dodanie predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke
uchádzača v Prílohe Č. I a Prílohe Č. 2.
Veřejný obstarávaje 1‘ zoslavi pořadie ponúk předložených hospodářslcymi subjek/ini podia
hodnoty navřhovanej Celkovej ceny za předmet zákaz/cy, od najnižšej (s DPH) Po najvyššiu
ponúkanú cenu.
Ponuka s najnižšou Celkovou cenou za přec/met zákaz/cy s DPH bude úspešná a umiestnená na
1. nuesie, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poraděni na základe predloženej cenovej
ponuky.
Veřejný obsiařávateľ u uchádzača, ktořý sa umiestnil na prvom mieste v pořadí úspešnosti na
základe vyhodnotenia křitéřia najnižšej ce/kovej ceny za přednici zákaz/cy $ DPH, vyhodnotí
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na předniet zákazky. Vpřípade ak dájde k vy/účeniu
uchádzača, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na přec/met zákazky
u d‘alšieho uchádzača, ktorý sa unziestnil na přvom mieste v novo zostavenom pořadí.
14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Všetkým uchádzaČom, ktorí predložia ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk e-mailom alebo poštou.
-

-

-

V Trebišove dňa

14.06.2022

GYMNÁZIUM
Komenského 32
075 01 Trebišo‘_

Prilohy:

Priloha Č. I
Priloha Č. 2
Príloha Č. 3

Návrh na plnenie kritéria
bližší opis predmetu
Zmluva Č. 01 ŠJ/2022

