
Materská škola, Zuzkin park 2,040 11 Košice

Oznámenie o zadávaní zákazky na uskutočnenie dodávky tovaru
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  :  
      Názov a sídlo: Materská škola, Zuzkin park 2,Košice

Adresa:   Zuzkin park 2, 040 11 Košice
Krajina:                           Slovenská republika            

       IČO: 3 555 94 38 

Štatutárny zástupca:        Svetlana Gjabelová, riaditeľka MŠ
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

Ing. Eva Beňušková  telefón: 0911 142 144
Pracovný kontakt pre vysvetlenie oznámenia o zadávaní zákazky: 

Ing. Zuzana Mišlejová telefón: 055/6431327
e-mail:                  mszuzkinpark2@stonline.sk
Internetová adresa:           www.mszuzkinpark2.eu
Bankovéé  spojénié: Prima banka Slovénsko, a. s.
ČČ íéslo úé ččtú: 0509 330 002/5600,

1. Názov predmetu zákazky  : „Školský nábytok pre MŠ“

Kód CPV:  Hlavný predmet:          39161000-8 Nábytok pre materské školy  

2. Stručný opis predmetu zákazky  :
Príloha č. 1 Špecifikácia zákazky 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:   2 100,00 EUR bez DPH

3. Stanovenie ceny  
Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto dodania tovaru. Cenu je potrebné 
spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality a ďalších požiadaviek 
uvedených podľa oznámenia o zadávaní zákazky (ďalej len „oznámenia“) a podľa prílohy č. 1 
Formulár ponuky – Špecifikácia požadovaného predmetu zákazky musí byť položkovite 
ocenené a     je súčasťou ponuky uchádzača.  

 Cenu je  potrebné uvádzať  v eurách (€).  V ponuke je  potrebné cenu uvádzať bez DPH,
sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť
v ponuke. 

Cena predmetu zákazky nesmie prekročiť stanovenú výšku s DPH: 2 520,00EUR
4. Základná zmluvné podmienky  : 
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Miesto dodania tovaru: 
Lehota na dodanie tovaru: 30 dní od doručenia objednávky
Splatnosť faktúr: 30 dní od prevzatia predmetu zákazky

Po  uzatvorení  zmluvy  –  objednávka  s uchádzačom  bude  víťazná  cenová  ponuka  ďalej
nemenná,  nie  je  možné  práce  na  viac  zistené  fakturovať  dodatkami  k pôvodnej  zmluve  -
objednávke. 

5. Predkladanie dokladov a ponuky  :

Ponuku je potrebné doplniť do tabuľky – Príloha č.1Formulár -  Ponuka uchádzača a poslať
výlučne na e-mail pre ponuku mszuzkinpark2@stonline.sk s označením predmetu 

„Školský nábytok pre MŠ“

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú 
brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ponuku uchádzač zašle spolu s      dokladmi, ako sú   
požadované  .     Ak požadované doklady nie sú vydávané v elektronickej podobe, alebo nie je ich 
možné poslať e-mailom, doručia sa verejnému obstarávateľovi v stanovenej lehote v uzatvorenej 
obálke s uvedením názvu zákazky, spisového čísla s označením – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:. 
Materská škola, Zuzkin park 2, 040 11 Košice

 Ponuky zaslané po termíne, na inú e-mailovú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady 
nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať 
podmienky účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa oznámenia, takéto 
ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.

6. Lehota predkladania ponúk  : do  22. októbra 2013 do 14.00 hod

7. Obsah ponuky  : 

Podmienky účasti (doklady + minimálna požadovaná úroveň)sú nasledovné: 
1. Kópiu oprávnenia na dodanie tovaru   
2. Prehlásenie   o zrealizovaní predmetu zákazky v zmysle špecifikácie požadovaného

predmetu zákazky najneskôr do 30.11. 2013
3. Zoznamom dodávok   rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúce

tri roky (2010, 2011, 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov
4. Certifikát kvality jednotlivých výrobkov – kópia
5.    Ponuka uchádzača   – Cenová ponuka na celý predmet zákazky – v jednotkových cenách

podľa Prílohy č. 1 Špecifikácia požadovaného predmetu zákazky a Príloha č. 2 Formulár
na ponuku

8. Termín zadania zákazky  :

Výsledkom obstarávania bude objednávka na dodanie tovaru, vystavená na základe 
vyhodnotenia  do troch pracovných dní u úspešného uchádzača

9. Postup obstarávania:
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Podľa  §  9  ods.  9  zákona  č.  25/2006  Z.  z.  o verejnom  obstarávaní  a o zmene  a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prechodnom období.  Z dôvodu, že v tomto
prípade ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, podľa § 9 ods. 3 až 5 zákona
pri  jej  zadávaní  je  cieľom zabezpečiť  naplnenie  princípu rovnakého zaobchádzania,  princípu
nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti
a efektívnosti  a  cieľom zabezpečiť,  aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky
boli primerané jeho kvalite a cene sa obstaranie zrealizuje týmto spôsobom:

• zverejnenie  zákazky  najneskôr  do  17.10.2013  v profile  na  webovej  stránke  Materskej
školy, Zuzkin park 2,040 11 Košice :      http://www.mszuzkinpark2.eu

• zabezpečenie  prieskumu  trhu  vlastnými  prostriedkami  na  základe  informácií  na
internetových stránkach a katalógov vhodných dodávateľov poskytujúcich požadovaný
tovar

• vyhodnotenie - zákazka sa zadá uchádzačovi resp. zariadeniu na základe zhromaždených
podkladov v zmysle  zverejnenia zadávania  zákazky a na základe  vlastného prieskumu
trhu, zrealizovaného napr., internetovej stránky, katalógov, cenových ponúk. 

9. Doklady + minimálna požadovaná úroveň  :

V ponuke je potrebné predložiť Doklady: 
10.1. Kópiu oprávnenia na dodanie tovaru Podmienky účasti sú nasledovné:. Uchádzač musí 
týmto dokladom preukázať, že je oprávnený dodávať tovar /napr. výpis z obchodného registra, 
živnostenský list, Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov/
10.2.  Prehlásenie  o  zrealizovaní  predmetu  zákazky  v zmysle  špecifikácie  požadovaného
predmetu zákazky najneskôr do 30.11. 2013
10.3.  Zoznamom dodávok rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúce tri roky
(2010, 2011, 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov
10.4.  Kópia Certifikátu kvality jednotlivých výrobkov 
10.5.  Ponuka uchádzača – Cenová ponuka na celý predmet zákazky – v jednotkových cenách podľa
Prílohy č. 1 Špecifikácia požadovaného predmetu zákazky a Príloha č. 2 Formulár na ponuku

10. Kritéria na hodnotenie ponúk sú  :  Cena 

Spôsob  hodnotenia  kritériá  je  nasledovný:  Úspešným  uchádzačom  bude  ten,  kto  bude  mať
najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky

11. Prijatie ponuky:   U úspešného uchádzača bude uplatnená objednávka.

Pracovník určený pre styk so záujemcami:  Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Mišlejová  e-mail:
mszuzkinpark2@stonline.sk  Materská škola, Zuzkin park 2, 040 11 Košice   č. dverí
kan. hospod. MŠ.  tel: 055/6431327

.....................................                    
  riaditeľka MŠ

 Prílohy:

1. Špecifikácia požadovaného predmetu zákazky
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2. Formulár na ponuku
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