VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky prieskumom trhu
podľa platného zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
e-mail:
Kontaktná osoba:

Mesto Veľký Meder
Gergő Holényi, primátor
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
00 305 332
primator@velkymeder.sk
Ing. Denisa Cződör, asistent primátora pre verejné
obstarávanie, rozvojovú stratégiu a štrukturálne fondy
denisa.czodor@velkymeder.sk
0905 370 926
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký
Meder

e-mail:
Tel:
Kontaktná adresa pre VO:

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
II. PREDMET ZÁKAZKY
Názov zákazky: Pivné sety
SKHU/WETA/2101/4.1/009

pre

realizáciu

podujatí

v

rámci

projektu

CULTCOOP,

reg.

č.:

Kód projektu:

SKHU/WETA/2101/4.1/009

Názov projektu:

Kultúrna spolupráca medzi mestom Veľký Meder a obcou Dunaszentpál, Acronym
CULTCOOP

Operačný
program:

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov

Prioritná os:

PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v
pohraničnej oblasti.

Poskytovateľ:

Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Rába-Dunaj-Váh ako
Vedúci prijímateľ strešného projektu Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Druh zákazky: Tovar
CPV kód: 39142000-9 Záhradný nábytok
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený časti, požaduje sa predložiť ponuku na celý
predmet zákazky.
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie pivných setov v počte 10 ks pre realizáciu podujatí
v rámci projektu Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko s názvom: Kultúrna
spolupráca medzi mestom Veľký Meder a obcou Dunaszentpál, Acronym: CULTCOOP, reg.č.:
SKHU/WETA/2101/4.1/009.
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Podrobné vymedzenie predmetu zákazky - špecifikácia a požiadavky:
• Materiál: masívne lakované drevo, hrúbka 28 mm (stôl aj lavica), nohy kov, L-profil,
• Rozmery rozloženého stola (d x š x v): 220 x 50 x 74 cm
• Rozmery rozloženej lavice (d x š x v): 220 x 25 x 47 cm
Lehota na plnenie predmetu zákazky – dátum dodania: 25.02.2022
Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov verejného
obstarávateľa a oprávnených výdavkov z finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
poskytnutého prostredníctvom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce s ručením obmedzeným Rába Dunaj - Váh vystupujúceho ako vedúci prijímateľ strešného projektu Fondu malých projektov v rámci Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, a to formou bezhotovostného platobného styku v
lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
Faktúra musí obsahovať okrem iného aj údaje: názov projektu: "Kultúrna spolupráca medzi mestom Veľký
Meder a obcou Dunaszentpál, minimálne však v rozsahu Acronymu projektu:: „CULTCOOP“ a registračné
číslo projektu: reg.č.: SKHU/WETA/2101/4.1/009.
Spôsob záväzku: Objednávka
Obhliadka: nevyžaduje sa.
III. PREDPOKLADANÝ POSTUP
1. Cenový prieskum na dodávku tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, zabezpečí verejný obstarávateľ zaslaním
výzvy na predloženie ponúk dňa 16.02.2022, a to min. 3 záujemcom/dodávateľom požadovaných tovarov
osobným doručením, aby zabezpečil objektívne posúdenie a primerané vynaloženie nákladov na obstaranie
zákazky.
2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a pri dodržaní minimálneho počtu predložených ponúk pre
dodávku tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, verejný obstarávateľ posúdi obsah a náležitosti ponúk a
vyhodnotí návrhy cenových ponúk uchádzačov za dodávku požadovaných tovarov a rozhodne o ďalšom
postupe.
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Variantné riešenie: neumožňuje sa
Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku.
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 24.02.2022 o 10.00 hod.
Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa doručuje osobným odovzdaním/prevzatím
dňa 16.02.2022.
Spôsob predloženia cenovej ponuky: Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi:
•

doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, prípadne osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa:
Mesto Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder v uzatvorenej/zalepenej obálke s
označením: VO – „Pivné sety pre projekt CULTCOOP, reg. č. SKHU/WETA/2101/4.1/009” „NEOTVÁRAŤ!“ - najneskôr do termínu stanoveného v tejto výzve, obálka musí obsahovať aj
identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača.
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•

elektronicky prostredníctvom e-mailovej komunikácie vo formáte pdf alebo jpg pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk na e-mailovú adresu: denisa.czodor@velkymeder.sk. Do predmetu správy
uvedie: „Cenová ponuka – Pivné sety pre projekt CULTCOOP, reg. č.:
SKHU/WETA/2101/4.1/009“ - označenie je nepovinné.

Do ceny uchádzač premietne všetky svoje náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej
hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie v zložení:
• navrhovaná cena bez DPH
• sadzba DPH a výška DPH,
• navrhovaná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH,
upozorní. Cena uchádzača bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.

V. OBSAH PONUKY
Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a
podmienkami uvedenými v tejto výzve. Cenová ponuka musí obsahovať informácie a údaje pre preukázanie
splnenia podmienok účasti § 32 a vyplnené formuláre výzvy.
A. DOKLADY PREUKAUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI
Preukazovanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúci sa osobného postavenia:
1.
Podľa § 32 ods. 1 písm. e)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia: e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) doloženým
dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
Podľa § 32 ods. 3 zákona
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e), ak verejný obstarávateľ
je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu:
Vzhľadom k uvedenému Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač pre tieto účely
uvedie v ponuke informáciu o pridelenom IČO v prílohe č. 1 tejto výzvy.
2.
Podľa § 32 ods. 1 písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podľa § 32 ods. 2 písm. f) - uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1
písm. f) doloženým čestným vyhlásením - príloha č. 2 tejto výzvy.
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Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre
verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke
Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk,
nebude jeho ponuka hodnotená. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke tento doklad, túto skutočnosť si
overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri.

B. DOKUMENTY PONUKY
1. Vyplnená príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií – Cenová ponuka uchádzača, podpísaná
uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača.
2. Vyplnená príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii zákazu účasti vo verejnom
obstarávaní, a zároveň ku konfliktu záujmov podpísané uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo
poverenou osobou uchádzača.
a) Požadované doklady a dokumenty sa v prípade elektronického predloženia ponuky predkladajú ako
naskenované doklady (vo formáte PDF alebo JPG) podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača,
b) v prípade doručenia ponuky doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, či osobne, uchádzač predloží
vyplnenú prílohu č. 1 a 2 v listinnej podobe ako originál.
Vo Veľkom Mederi, dňa: 16.02.2022

Gergő Holényi,
primátor mesta Veľký Meder

Prílohy výzvy:
• Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií – Cenová ponuka uchádzača
• Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie uchádzača
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