Verejný obstarávateľ:

Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 – Nové Mesto

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Sídlo: Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 – Nové Mesto, Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Jana Šeligová
e-mail: dposr.obstaravanie@gmail.com
Tel. č.: 0911 279 459
2. Názov predmetu zákazky
Nábytok pre projekt s názvom „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek
v přeshraničním prostoru“ kód projektu: NFP304030D048, ktorý je spolufinancovaný z
programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika.
3. Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie služby
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):
39160000-1 Školský nábytok
39130000-2 Kancelársky nábytok
5. Opis predmetu zákazky:
Nákup nábytku, dodávka s montážou vitrín, skrinkovej zostavy, písacie stoly, školské
lavice, katedra. Obhliadka a presné zmeranie nábytku je nevyhnutné.
6. Požiadavky na nábytok:
V súlade so specifikáciou uvedenou v prílohe č.1 k výzve (Návrh na plnenie kritérii)
7. Miesto a termín poskytnutia služby:
Martin, Odborná škola DPO SR. Kuzmányho 525/36, 036 01 Martin. Dodanie do 31.5.2019
8. Rozsah predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
9. Rozdelenie predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.
10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.
11. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny
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alebo poštou na adresu DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 – Nové Mesto.
V prípade zásielky poštou je rozhodujúci dátum odoslania zásielky na prepravu
poštou.
Spôsob určenia ceny
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, resp. jej
časti, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (eur).
Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností,
výdavkov a príjmov podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa zákon o cenách vykonáva.
Navrhovaná celková cena musí obsahovať cenu, ktorá zohľadní požiadavky na
predmet zákazky, ktoré sú uvedené v tejto výzve na predloženie ponuky. Do celkovej
ceny za predmet zákazky je možné započítať len ekonomicky oprávnené náklady a
primeraný zisk podľa § 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
Navrhovaná cena bude určená ako cena maximálna. Všetky navrhované ceny uvádza
uchádzač maximálne na dve desatinné miesta.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.

12. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
• Dokument „Návrh na plnenie kritérií“ (Príloha č. 1 výzvy) podpísaný
oprávnenou osobou uchádzača spolu s odtlačkom pečiatky – naskenovaný
dokument vo formáte .pdf alebo .jpg. V návrhu na plnenie kritérií uchádzač
uvedie vlastný návrh plnenia, priloží fotodokumentáciu ponúkaného tovaru
a podrobnú špecifikáciu.
Ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, t. j. štatutárnym
orgánom uchádzača/členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou
na konanie v mene uchádzača v zmysle platnej legislatívy v súlade s obchodným registrom/
živnostenským registrom, resp. iným príslušným registrom v zmysle právnej úpravy v
krajine sídla uchádzača.
13. Lehota na predkladanie ponuky:
30.04.2019 do 15:00 hod.
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Po spracovaní predložených ponúk bude vyhlásené verejné obstarávanie na vyššie uvedený
predmet zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Po ukončení predmetného procesu verejného obstarávania
bude s víťazným uchádzačom podpísaná zmluva.
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania.
Prílohy:
1. Návratka_cenová ponuka
Vypracoval: Ing. Jana Šeligová

Schválil: Vendelín Horváth, generálny sekretár DPO SR
V Bratislave, dňa 18.4.2019

