Mesto Veľké Kapušany, sídl. L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
k predmetu zákazky s názvom

Obstaranie biologickej/chemickej učebne a obstaranie vybavenia jazykovej učebne
ku projektu s názvom: „Modernizácia odborných učební v ZŠ Pavla Országha
Hviezdoslava, Veľké Kapušany“
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
1.

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
Kontakt:

Mesto Veľké Kapušany
Mestský úrad Veľké Kapušany, sídl. L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00 332 038
2020540104
PaedDr. Peter Petrikán, primátor mesta
Ing. Andrea Soltészová, projektová manažérka
projekt.manazer@vkapusany.sk, +421 56 638 3561

Kontaktné miesto:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
Kontakt:

AK Prešov, spol. s r. o., Sabinovská 3, 080 01 Prešov
Ing. Ladislav Glitta, konateľ
Ing. Renáta Džoganíková, manažér pre verejné obstarávanie
akpresovvo@gmail.com, 0917 196 383

Druh verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

3.

Názov predmetu zákazky:

Obstaranie biologickej/chemickej učebne a obstaranie vybavenia jazykovej učebne
ku projektu s názvom: „Modernizácia odborných učební v ZŠ Pavla Országha
Hviezdoslava, Veľké Kapušany“.
4.

Druh zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru.

5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia
39162000-5 Vzdelávacie vybavenie
39162100-6 Vybavenie na vyučovanie
Doplňujúci slovník: 30236000-2 – rôzne počítačové vybavenia.

6.

Komplexnosť predmetu zákazky:
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

Telefón:
056-638 25 62

Mobil:
0917 955 475

E-mail:
mestskyurad@vkapusany.sk

Bankové spojenie:
4230122001/5600 Prima banka Slovensko
IBAN: SK04 5600 0000 0042 3012 2001

IČO:
00332038
DIČ:
2020540104

Mesto Veľké Kapušany, sídl. L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany

7.

Opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru a súvisiacich služieb na zlepšenie kompetencií
žiakov základnej školy – učebných pomôcok, vzdelávacích a vyučovacích vybavení ku predmetu
zákazky: Obstaranie biologickej/chemickej učebne a obstaranie vybavenia jazykovej

učebne ku projektu s názvom: „Modernizácia odborných učební v ZŠ Pavla Országha
Hviezdoslava, Veľké Kapušany“ (ďalej len „obstaranie vybavenia“). Uvedené dodanie tovaru
bude realizované v rámci projektu s názvom „Modernizácia odborných učební v ZŠ Pavla
Országha Hviezdoslava, Veľké Kapušany“, realizovaného v rámci výzvy s kódom projektu
v ITMS2014+: 302021K553 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za
účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov základných škôl pre projekty ľahšieho prístupu
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako sprostredkovateľským orgánom pre Integrovaný
regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám, Investičná priorita 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,
zručnosti a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej
infraštruktúry , Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl,
kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, a to konkrétne vybavenia pre špeciálne učebne
(učebňa biológie/chémie a jazyková učebňa) základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava.
Vybavenia budú pozostávať z typizovaných zostáv pre 16 žiakov pre učebňu biológie/chémie
a z vybavenia z typizovaných zostáv pre 16 žiakov pre jazykovú učebňu).
Navrhované riešenie je koncipované pre potreby kvalitnejšieho vzdelávania
v prírodných odvetviach, t. j. chémia, biológia. Žiaci vo vylepšených laboratóriách budú môcť
lepšie pochopiť chemické a biologické procesy vďaka praktickým ukážkam z pokusov
a laboratórnym prácam na kvalitných laboratórnych stoloch s moderným vybavením. Týmto sa
zvýši atraktivita týchto predmetov, nakoľko sa na Slovensku stráca záujem o štúdium prírodných
vied.
To isté platí pre jazykovú učebňu, v ktorej treba skvalitniť vyučovací proces vďaka
digitálnemu jazykovému laboratóriu, v ktorom budú môcť žiaci ZŠ počúvať kvalitné nahrávky
cudzieho jazyka pomocou elektronickej jednotky na prenos a konverziu signálu, zariadenia
na prenos zvuku (slúchadlá a pod.).
Učebňa biológie/chémie:
-

interaktívna tabuľa + dataprojektor k interaktívnej tabuli
notebook pre učiteľa + aplikačný softvér
pracovisko pre učiteľa (stôl, stolička, kontajner)
mobilné laboratórne pracovisko / stacionárne pracovisko pre učiteľa
bezpečnostná skriňa na chemikálie
mobilné laboratórne pracovisko / stacionárne pracovisko pre žiaka
žiacky stôl
stolička / taburet
didaktické pomôcky – softvér žiak
didaktické pomôcky – softvér učiteľ
didaktické pomôcky – HW – server
didaktické pomôcky – HW – PC set

Jazyková učebňa:
- interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero
- softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady
- učiteľské PC (vrátane základného príslušenstva – monitor, klávesnica, myš)
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- klientske stanice (vrátane základného príslušenstva – monitor, klávesnica, myš)
- digitálne jazykové laboratórium (softvér, elektronická jednotka na prenos a konverziu signálu,
zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, komunikačné zariadenie), resp. wifi
- pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)
- žiacky stôl
- stolička / taburet
Uvedený projekt sa plánuje realizovať prostredníctvom týchto hlavných aktivít:
- hlavná aktivita 1: obstaranie učebne biológie a chémie
- hlavná aktivita 2: obstaranie vybavenia jazykovej učebne
- hlavná aktivita 3: stavebno-technické úpravy učební
Predmet zákazky bude dodaný podľa prílohy č. 1: Rozpočet – modernizácia učební Veľké Kapušany.
8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Základná škola P. O. Hviezdoslava, Sídl. P. O. Hviezdoslava 43, 079 55 Veľké
Kapušany (Areál základnej školy je vo vlastníctve zriaďovateľa – Mesta Veľké Kapušany.

Škola je umiestnená na parcele číslo 1619 v k. ú. Veľké Kapušany číslo LV 1449).
Termín dodania: do 30 kalendárnych od účinnosti kúpno – predajnej zmluvy na uvedený
predmet zákazky.
9.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky 59.525,67 EUR bez DPH.

10.

Obhliadka miesta:
Obhliadku budovy základnej školy je možné vykonať, za účelom zistenia skutkového stavu
a získania informácií, ktoré sú potrebné na prípravu a spracovanie cenovej ponuky. Obhliadku si
vykoná uchádzač sám, prípadne pre ďalšie informácie sa telefonicky ohlási u p. Ing. Andrei
Soltészovej na telefónne číslo uvedené v bode 1. tejto výzvy. Výdavky spojené s obhliadkou
znáša v plnej miere uchádzač.

11.

Podmienky účasti:
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť kópiu dokladu o oprávnení
uskutočňovať stavebné práce, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e)
v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Kópia uvedeného dokladu
nemusí byť úradne overená a doklad nemusí byť použiteľný pre právne úkony.

12.

Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
a) Cenovú ponuku uchádzača v odporúčanom znení podľa tohto bodu.
b) Doklady podľa bodu 11 Podmienky účasti.
c) Nacenený rozpočet (Príloha č. 1)
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Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné:
„Cenová ponuka našej spoločnosti na dodanie predmetu zákazky s názvom Obstaranie

biologickej/chemickej učebne a obstaranie vybavenia jazykovej učebne ku projektu
s názvom: „Modernizácia odborných učební v ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava,
Veľké Kapušany“ je ............,- EUR celkom s DPH.“

P. č. Názov položky

DPH (20 %)

Cena celkom v EUR
s DPH (hlavná aktivita 1
+ hlavná aktivita 2)

Obstaranie
biologickej/chem
ickej učebne
a obstaranie
vybavenia
jazykovej učebne
ku projektu s
názvom:
„Modernizácia
odborných
učební v ZŠ
Pavla Országha
Hviezdoslava,
Veľké Kapušany
“

1.

13.

Cena celkom
v EUR
bez DPH (hlavná
aktivita 1 + hlavná
aktivita 2)

Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
−
−
−

navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
výška a sadzba DPH,
navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
14.

Ekvivalent
Ak sa kdekoľvek v rozpočte alebo v inej sprievodnej dokumentácii objaví akýkoľvek odkaz
na konkrétnu značku, typ, výrobcu, výrobný postup, patent, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu
alebo výroby je možné nahradiť ekvivalentnou náhradou, ktorá však musí dosahovať minimálne
technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované. Ak uchádzač využije
možnosť predložiť ekvivalentnú náhradu vyznačí to farebne vo svojej ponuke v ocenenom
položkovitom rozpočte, a to konkrétne vyplní akoukoľvek farbu pozadia bunky (stĺpce 5, 6
a 7), aby bolo verejnému obstarávateľovi jasné, že sa jedná o ekvivalent. Stĺpce: názov výdavku
(1), špecifikácia (2), merná jednotka (3), počet mj (4) sa meniť nesmú, z tohto dôvodu sú bunky
uzamknuté, aby sa meniť nemohli.

15.

Predkladanie ponúk:
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

Telefón:
056-638 25 62

Mobil:
0917 955 475

E-mail:
mestskyurad@vkapusany.sk

Bankové spojenie:
4230122001/5600 Prima banka Slovensko
IBAN: SK04 5600 0000 0042 3012 2001

IČO:
00332038
DIČ:
2020540104

Mesto Veľké Kapušany, sídl. L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
Ponuky sa predkladajú v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: akpresovvo@gmail.com
alebo v listinnej podobe v zalepenej obálke osobne alebo poštou, príp. kuriérom na adresu
verejného obstarávateľa, uvedenú v bode 1. tejto výzvy, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje:
− obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača
− názov a sídlo verejného obstarávateľa
− text: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“
− heslo súťaže „Veľké Kapušany – obstaranie vybavenia“.
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 07.05.2019 do 14.00 hod.
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté
do súťaže, a teda nebudú vyhodnocované.
16.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH.
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky
účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku
príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.

17.

Typ zmluvy a stanovenie zmluvných podmienok:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva uzavretá podľa ustanovení zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá bude obsahovať okrem iného
aj nasledujúce ustanovenie: „Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho
s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“.

18.

Lehota viazanosti ponúk:
Do 31.12.2019.

V Prešove, dňa 26.04.2019

v. r. Ing. Ladislav Glitta
Konateľ, AK Prešov, spol. s r. o.

Prílohy:
Príloha č. 1: Rozpočet_modernizácia_učební_VEĽKÉ_KAPUŠANY
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