OBEC Z B O R O V
Obecný úrad
Lesná 10, 086 33 ZBOROV
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obstarávateľ

obec Zborov

Sídlo obstarávateľa

Lesná 10, 086 33 Zborov
dodávka nábytku – 50 ks otvorenej policovej skrine pre potreby
uskladnenia kníh v Obecnej knižnici Zborov

Predmet zákazky

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky „Dodávka knižničných
regálov pre Obecnú knižnicu Zborov”.
Obec Zborov, ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písmeno b) Zákona č. 343/2015 Z. z.
– obec, zasiela
výzvu na predloženie cenovej ponuky pre potreby
- určenia dodávateľa predmetu zákazky.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7, ods. 1, písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
obec Zborov
Sídlo:
Lesná 10, 086 33 Zborov
Štatutárny zástupca:
Mgr. Ján Šurkala, PhD.
IČO:
00 322 741
DIČ:
2020624804
E-mail:
info@zborov.sk
Internetová stránka:
www.zborov.sk

2. Názov zákazky:
„Dodávka knižničných regálov pre Obecnú knižnicu Zborov“
3. Druh zákazky:
tovary, služby
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka nábytku – 50 ks otvorenej policovej skrine pre potreby
uskladnenia kníh v Obecnej knižnici Zborov. Zákazka sa realizuje v rámci projektu
„Modernizácia základného vybavenia v obecnej knižnici“, ktorý z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Technická špecifikácia predmetu zákazky:
- šírka 80 cm x hĺbka 40 cm x výška 185 cm, tolerancia ± 5 %,
- chrbát vyrobený min. z 3 mm hrubých dosák HDF, musí byť obojstranne pohľadový, aby
skrine mohli byť použité ako priestorový deliaci prvok,
- farebné prevedenie: buk alebo jelša,
- polohovateľné police min. 4 ks, hrúbka min. 18 mm, aby bola dostatočná na uloženie väčšieho
počtu kníh,
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- skrine musia mať rektifikačné nohy s výškou min. 3 cm alebo sokel s výškou min. 10 cm
z dôvodu ich umiestnenia regálov na podlahe,
- tovar bude nový a nepoužitý,
- v cene musí byť zahrnutá dodávka tovaru na adresu Obecná knižnica Zborov, Lesná 11, 086
33 Zborov.
Ilustračný obrázok:

5. Kód CPV :

39130000-2 – Kancelársky nábytok; 39000000-2 – Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),
zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky;
60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
6.

Predpokladaná hodnota zákazky:
6 350 EUR bez DPH

7.

Lehota a miesto plnenia:
Miesto plnenia: Obecná knižnica Zborov, Lesná 11, 086 33 Zborov;
Termín plnenia: do 31.10.2019.

8. Zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa
a s podporou, ktorú z verejných zdrojov poskytol Fond na podporu umenia.
9.

Platobné podmienky/fakturácia:
Objednávka a následná fakturácia.
Úhrada za zrealizovanú zákazku bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.

10. Variantne riešenia:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia. Opis predmetu zákazky
vytvoril v dobrej viere a vyhradzuje si právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá požadovanej
kvalite a opisu.
11. Rozdelenie zákazky na časti:
Nie.
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12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia navrhovaná cena.
13. Lehota a spôsob predkladania ponúk:
Lehota na zaslanie cenových ponúk je najneskôr do 30.08.2019.
Cenové ponuky podľa bodu 14 tejto výzvy je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu
verejného obstarávateľa v uzavretej nepriehľadnej obálke, ktorú je potrebné označiť:
„NEOTVÁRAŤ – CENOVÁ PONUKA – DODÁVKA NÁBYTKU“ alebo mailom na adresu
prednosta@zborov.sk v určenom termíne, pričom v predmete mailu je potrebné uviesť:
„NEOTVÁRAŤ – CENOVÁ PONUKA – DODÁVKA NÁBYTKU“.
14. Obsah ponuky:
Uchádzač predkladá ponuku v podobe a lehote na predkladanie ponúk. V rámci svojej ponuky
predloží:
- Identifikačné údaje uchádzača a cenovú ponuku (príloha č. 1),
- Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky (príloha č. 2),
- Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.
1, písm. f) čestné vyhlásenie (príloha č. 3), že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
Verejný obstarávateľ overí, či je uchádzač oprávnený poskytovať požadovanú službu na základe
verejne prístupných informácií – www.orsr.sk a www.zrsr.sk.
15. Cena a spôsob určenia ceny:
Navrhovaná cena za predmet zákazky bude vyjadrená v EUR, ceny uchádzač zaokrúhľuje na dve
desatinné miesta. Ak je uchádzač platcom DPH, musí v cenovej ponuke uviesť cenu položiek
bez DPH v EUR, sadza DPH v % a výška DPH v EUR a celkovú cenu v EUR (vrátane DPH).
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu položiek vrátane DPH. Súčasne na
túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Uchádzačom určená cena je maximálna. Cenu nie je možné prekročiť a meniť. Cena musí
zohľadňovať všetky náklady poskytovateľa.
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade:
a) že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa,
b) ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné
ich predvídať.
Zborov 22.08.2019 (aktualizované 23.08.2019)
Mgr. Ján Šurkala, PhD., v. r.
starosta obce
Príloha č. 1 – formulár – Identifikačné údaje a cenová ponuka
Príloha č. 2 – formulár – Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky
Príloha č. 3 – formulár – Čestné vyhlásenie
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Poznámka č. 1
Verejný obstarávateľ dňa 23.08.2019 prijal od jedného z uchádzačov doplňujúce otázky týkajúce sa
technických špecifikácií predmetu zákazky „Dodávka knižničných regálov pre Obecnú knižnicu
Zborov“:
Otázky a odpovede:
1. Je nevyhnutné aby bol chrbát vyrobený z materiálu obojstranne pohľadového?
Nie.
2. V akej farbe má byť materiál, z ktorého má byť knižničný regál vyrobený?
Buk alebo jelša.
3. Musia byť použité rektifikačné nohy alebo je možné alternatívne použiť sokel vo výške min. 10
cm?
Áno, je možné takéto variantné riešenie.
Na základe tohto podnetu verejný obstarávateľ zmenil bod 4. Opis predmetu zákazky tejto Výzvy
a všetky zmeny vyznačil modrou farbou.
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