Obec Mníšek nad Hnilcom, 055 64 Mníšek nad Hnilcom 292
IČO: 00329380
DIČ: 2021259416

Titl.:

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
/2017

Vybavuje/linka
Elvíra Rešovská
053/489 61 13

Vec: Výzva na predkladanie ponúk

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov Vás vyzývame na predloženie ponuky na dodávku tovaru na
zákazku, ktorá je bežne dostupná na trhu a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mníšek nad Hnilcom
Sídlo:
Mníšek nad Hnilcom 292, 055 64
IČO:
00329380
Telefón:
0905 475941
Kontaktná osoba: Ing. Ľudovít Kujnisch, starosta obce
E-mail:
resovska@mnisek.sk
Názov predmetu obstarávania: Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v rámci projektu
„Miestna občianska poriadková služba Mníšek nad Hnilcom“
Projekt je realizovaný s podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje pod názvom Miestna občianska poriadková služba - Mníšek nad Hnilcom, č. Výzvy
OPLZ-P05-2017, investičná priorita 5.1 špecifický cieľ 5.1.2 pod kódom 312051J826 “
2. Slovník spoločného obstarávania ( Kód CPV): Hlavný slovník: 18110000-3 - Pracovné odevy
3. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný 5 % z vlastných prostriedkov
a 95 % štrukturálnych fondov EU.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 490,00 € bez DPH
5. Podrobný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je obstaranie pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok pre rómsku
občiansku hliadku, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť ich práce. Pozostáva z dodania ošatenia letné uniformy, ošatenia zimné - uniformy, potlač na uniformy, obuvi letnej, zimnej, reflexných ochranných
prvkov a podobne. Presný popis a technická špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Výzvy,
V Prílohe č. 3 a 4 sú uverejnené vzorky obstarávaného tovaru. Verejný obstarávateľ požaduje od
uchádzača, aby vo svojej ponuke ponúkol obdobne vyzerajúci tovar.
Verejný obstarávateľ požaduje dodávku tovaru vrátane dopravy do sídla verejného obstarávania:
Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom, 055 64 Mníšek nad Hnilcom 292.
Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ je možné nahradiť ekvivalentnou ponukou ekvivalentom. V prípade, ak sa vo výzve alebo v prílohe č. 1 nachádza odkaz na konkrétneho
výrobcu alebo na konkrétny výrobok (tovar), uchádzač môže použiť jeho ekvivalent, ktorý však musí
obsahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované.
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7. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Nie je potrebná.
8. Požiadavky na cenovú ponuku:
Cenu uveďte v eurách bez DPH a s DPH. Ak nie ste platcom DPH uveďte to v ponuke.
9. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Mníšek nad Hnilcom
10. Rozdelenie predmetu zákazky: Nie
11. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie
12. Lehota a spôsob predkladania ponúk: Lehota na predkladanie ponúk je do 03.01.2018. Ponuka
predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia.
Ponuku je možné doručiť:
a) poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu
verejného obstarávateľa: Obec Mníšek nad Hnilcom, Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom 292,
055 64 Mníšek nad Hnilcom
b) uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom: „Súťaž – MOPS – neotvárať“ ako aj
obchodným menom a adresou sídla alebo miesta podnikania uchádzača a adresou verejného
obstarávateľa.
c) verejný obstarávateľ umožňuje aj elektronické podanie ponuky prostredníctvom e-mailu
uvedeného v bode 1 a to formou zaslania naskenovaných dokumentov, kde v predmete
správy uvedie „Súťaž – MOPS - neotvárať“.
d) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.
Uvedené označenie nám umožní otvorenie ponúk a ich vyhodnotenie transparentne
v rovnakom termíne a naraz.
13. Obsah ponuky - podmienky účasti
1. Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, v
ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie
požadovaného predmetu zákazky (doložiť kópiu dokladu)
2. Fotodokumentáciu, katalóg alebo iná dokumentácia, ponúkaného tovaru preukazujúca
splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa prezentovaných v Prílohe č. 3 a 4.
3. Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 2 k Výzve
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia celková cena za dodávku s DPH.
Cena musí zahŕňať:
- všetky náklady uchádzača súvisiace s dodávkou tovaru vrátane balného a dopravy na miesto
dodania
- osobné odmeranie každého člena MOPS pred výrobou ošatenia
- možnosť postupného doručovania v priebehu trvania projektu
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný
obstarávateľ vystaví objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky.
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok
na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.
15. Začiatok plnenia: Január 2018
16. Lehota viazanosti ponúk: Ponuky sú viazané do 31.05.2018
17. Obchodné podmienky:
Výsledkom verejného obstarávania bude Objednávka. Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje
právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky, nevystaviť Objednávku. Úhrada za
predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom
finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania.
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18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. pre
výber uchádzača v rámci zadania zákazky v súlade s § 117 preto z nej nevyplývajú pre našu
organizáciu žiadne zmluvné záväzky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania a to aj v
prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup
zadávania zákazky.
19. Osoba určená pre styk s uchádzačmi:
Za VO - Ing. Oľga Mikulíková, mobil: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbstav.sk
Za technické riešenie – pani Elvíra Rešovská, tel.: 053/489 61 13

S pozdravom

Ing. Ľudovít Kujnisch,
starosta obce

Príloha: č. 1 – Technická špecifikácia predmetu zmluvy
č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií
č. 3 a 4 - Vzorky požadovaného tovaru
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Príloha č. 1
Popis a technická špecifikácia / Položkovitý rozpočet
Poradové
číslo

Názov

1

tričko, čierne, 100% bavlna, 165g/m2, lem
výstrihu z rebrovaného úpletu 1x1 s
elastanom, potlač/výšivka
krátke nohavice, materiál 65%
bavlna/35%polyester, 260 g/m2, zapínanie na
gombík + zips vpredu 2 bočné vrecká, 2 zadné
vrecká s príklopkou, 1x vrecko na pravej nohe s
príklopkou, 1x vrecko na telefón, elastický pás,
zosilnená látka na namáhaných miestach,
potlač/výšivka
dlhé nohavice, materiál 65% bavlna/35%
polyester, 260g/m2, zapínanie na gombík +
zips vpredu ,2 bočné vrecká, 2 zadné vrecká s
príklopkou, 1x vrecko na pravej nohe s
príklopkou, 1x vrecko na telefón, elastický pás,
zosilnená látka na namáhaných miestach,
potlač/výšivka
topánky, členková pracovná obuv, zvršok 1,61,8 mm hovädzia koža, podšívka priedušná
syntetická tkanina, anatomická stielka, podošva
protišmyková, antistatická, olejuvzdorná
spĺňajúca normy: ENISO20347:2012 O1 FO
SRC
reflexná vesta, oranžová zapínanie na suchý
zips, EN ISO 20471, potlač/výšivka
bunda chrániaca pred nepriaznivým počasím,
nepremokavá, farba červená, 100% taffeta
nylon, podšívka 100% polyester, vpredu celý
dlhý zips, 2 bočné vrecká na zips, kapucňa
možnosť schovania do límca, elastické
manžety na rukávoch, potlač/výšivka
šiltovka, čierna, materiál 100% brúsená bavlna,
6 panelová, 6 vyšitých vetracích otvorov,
vnútorné polstrovanie a Velcro zip, výšivka
názov obce
funkčné tričko s dlhým rukávom, čierne,
materiál 65%bavlna/35%polyester, gramáž
170g/m2, wicking finish úprava

6

fleece mikina, čierna, 100% polyester, 350
g/m2, materiál antipíling úprava, predný celý
dlhý zips, 2 bočné vrecká na zips, výšivka
MOPS chrbát a názvu obce vpredu
zimná bunda zateplená chrániaca pred
nepriaznivým počasím, nepremokavá,
605g/m2, vonkajší materiál 100% polyester
s PVC vrstvou, vnútorná vrstva 100%
polyester, kapucňa so skrytým sťahovaním a
možnosť schovať do goliera, vpredu celý dlhý
zips s prekrytím, 2 bočné vrecká so zapínaním,
vnútorné vrecko a vrecko na mobil, na
rukávoch nastaviteľné manžety, odopínateľné

2

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Cena v €
za
jednotku
bez DPH

Počet
kusov

Cena v €
za
položku
bez DPH

DPH
20%

Cena v €
za
položku s
DPH

2

2

2

2
1

2

6

1
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11

12

13

14

rukávy na zips, výšivka názvu obce
dlhé nohavice zateplené, materiál 65%
bavlna/35% polyester, 260g/m2, vnútorná
vrstva 100% polyster, zapínanie na gombík +
zips vpredu ,2 bočné vrecká, 2 zadné vrecká s
príklopkou, 1x vrecko na pravej nohe s
príklopkou, 1x vrecko na telefón, elastický pás,
zosilnená látka na namáhaných miestach,
výšivka názov obce
topánky zimné, členková pracovná obuv
zateplená, zvršok 1,6-1,8 mm hovädzia koža,
podšívka syntetická tkanina zateplená
kožuškom, anatomická stielka, podošva
protišmyková, antistatická, olejuvzdorná
spĺňajúca normy: ENISO20347:2012 O2 FO
SRC
zimná čiapka, čierna, pletený materiál 340
g/m2, 100% polyakryl, dvojito pletená čapica,
variabilný lem, možnosť prania v práčke,
výšivka názov obce
rukavice, zimné, pletené, materiál 220g/m2,
100% polyester, antipíling microfleece,
zapracovaný gumový pásik na zápästí, vhodné
na používanie el. zariadení a dotykových
obrazoviek

1

2

2

3

SPOLU
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Príloha č. 2
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky: Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v rámci projektu „Miestna
občianska poriadková služba Mníšek nad Hnilcom“
Verejný obstarávateľ: Obec Mníšek nad Hnilcom, 055 64 Mníšek nad Hnilcom 292

Obchodné meno uchádzača: ……………………………………………………………………………………
Sídlo alebo miesto podnikania: …………………………………………………………………………………
Štaturárny zástupca uchádzača: ……………………….………………………………………………………
Zástupca uchádzača pre rokovanie vo veciach technických:……………….……………………………….
Bankové spojenie: ……………………………………
.
IČO: …………………………………………
DIČ: …………………………………………

Číslo účtu: ……………….………………………

IČ DPH: ……………………………………

Kontaktná osoba uchádzača: …………………………………………
Telefón: …………………………………………

Fax: ………..………………………………

E-mail: …………………………………………

Návrh uchádzača
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk:
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v rámci projektu
„Miestna občianska poriadková služba Mníšek nad Hnilcom“
Cena za predmet obstarávania v € bez DPH
Výška sadzby DPH v %
Výška DPH v €
Cena za celý predmet obstarávania v € vrátane
DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní.

V .................................., dňa: .........................

................................................
Podpis štatutárneho orgánu
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