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Gymnázium. Komenského 32, 075 01 Trebišov. iČo: 00161241

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/kontakt Miesto dátum:

A/2o2o/000606 Meno: Mgr. Anna Sokolová Trebišov
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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky.
Gymnázium, Komenského 32,07501 Trebišov, IČO: 00161241 (ďalej ako „verejný obstarávatel“) ako verejný
obstarávateľv zmysle * 7 ods.1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) realizuje výber dodávateľa tovaru podľa * 117 ZVO na zákazku
s názvom : „školiaci materiál a potreby II.“ k projektu,, Rozvíjanie matematickej, finančnej, čitateľskej
a prírodovednej gramotnosti — nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kťúčových kompetencií a získavanie
praktických a profesijných zručností žiakov Gymnázia v Trebišove“ (d‘alej aj ako „predmet zákazky“).

Výzva na predkladanie cenovej ponuky slúži prednostne na určenie predpokladanej hodnoty zákazky
v zmysle * 6 zákona o verejnom obstarávaní a následne na zadávanie zákazky (za predpokladu ‚ že na základe
prediožených cenových ponúk, určení predpokladanej hodnoty zákazky je hodnota zákazky spolu nižšia ako
936,75 EUR s DPH) podra * 117 zákona o verejnom obstarávaní, všetko za podmienky, že oslovené
hospodárske subjekty v postavení uchádzača budú spĺňať stanovené podmienky účasti a požiadavky na
predmet zákazky určené v tejto výzve.

I. ldentiflkácia verejného obstarávatel‘a:
Názov verejného obstarávatel‘a: Gymnázium, Komenského 32, Trebišov
Adresa sídla/miesta podnikania: Komenského 32,07501 Trebišov
Krajina: Slovenská republika
štatutárny zástupca: PaedDr. Mária Kašaiová, riaditel‘ka školy
IČO: 00 161 241
DIČ: 2020749863
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK56 8180 0000 0070 0018 9343
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Sokolová
tel. č.: +4210566722260
e-mail: skola@gymtv.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://www.gymtv.sk/

II. Názov predmetu zákazky:
„Skoliaci materiál a potreby II.“ k projektu „ Rozvíjanie matematickej, finančnej, čitateľskej
a prírodovednej gramotnosti — nevyhnutný predpoklad na rozvĺjanie kľúčových kompetencií
a zĺskavanie praktických a profesijných zručností žiakov Gymnázia v Trebišove.“

Ill. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
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Názov projektu: ~Rozvíjanie matematickej, finančnej, čitaterskej a prírodovednej gramotnosti —

nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií a ziskavanie praktických a profesijných zručností
žiakov Gymnázia v Trebišove.“

Operačný program: tudské zdroje
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Prioritná os: Vzdelávanie

lnvestičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia škoiskej dochádzky a podporou
prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych,
neformálnych a bežných spósobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

špecifický del‘: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť
výsledky a kompetencie detí a žiakov

Kód ITMSZO14+: 312011U093

„Školiaci materiál a potreby II.“ k projektu,, Rozvíjanie matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej
gramotnosti — nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií a získavanie praktických
a profesijných zručností žiakov Gymnázia v Trebišove.“
- 4.5.2. školiaci materiál a potreby - „Školiaci materiál a potreby IIi‘
Zoznam tovaru-opis a počet kusov ie presne špecifikovaný v prílohách:
Príloha č.1 -Návrh plnenia kritérií

Návrh na plnenie kritérií.

Nákup spotrebného materiálu

pre členov pedagogických klubov a frekventantov školenia — písacie potreby (ceruzky, rýchloviazače plastové,
euroobaly, rýchloviazače závesné obyčajné, guróčkové perá, rýchloviazače obyčajne, dosky s klipom, špirálové
bloky - A5) v rámci rozvíjania matematických, prírodovedných, finančných a čitateľských gramotnosti, ktoré
budú pIne využívané na maximálne dosiahnutie meraterných ukazovateľov pri realizácii projektu.

IV. Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie tovaru
Spoločný slovník obstarávania (CPV) -

CPV: 228160000-3 - Bloky
22851000-0 - Rýchloviazače
30192121-1 — Guľóčkové perá
30192130-1 — Ceruzky

V. Predpokladaná hodnota celej zákazky „školiaci materiál a potreby II.“:
Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená na základe poskytnutých informácií a cenových ponúk
doručených v rámci tohto VO, všetko v zmysle ~ 6 zákona o verejnom obstarávaní

Hodnota celej zákazky spolu musí byť nižšia ako 936,75 EUR S DPH.
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Vl. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu.
Je neprípustné rozdelenie predmetu zákazky.

VII. Miesto dodania predmetu zákazky a plnenia je:
Gymnázium, Komenského 32, 075 Trebišov.
Predmet zákazky bude dodaný najneskór do 1 mesiaca od písomnej objednávky.
VIII. Typ zmluvy

Výsledkom súťaže bude Kúpna zmluva

IX. Podmienky financovania predmetu zákazky (platobné podmienky)

9.1 Predmet zákazky bude financovaný z OP Ľudské zdroje a vlastných zdrojov verejného
obstarávatera formou bezhotovostného platobného styku.

9.2 Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry verejnému
Obstarávateľovi.

X. Podmienky účasti uchádzačov

10.1 Oslovený subjekt — uchádzač, móže predložiť len jednu cenovú ponuku.
10.2 Cenová ponuka sa predkladá v Iistinnej forme v uzatvorenom nepriehľadnom obale.
10.3 Cenovú ponuku je potrebné predložiť — doručíť spósobom, na miesto a v lehotách

stanovených v bode XVI; tejto výzvy.
10.4 Uchádzač musí splňat‘ podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa * 32 ods.

I písm. e) zákona musí byt‘ oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnost si oven verejný obstarávater sám
v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.

10.5 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osůb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa * 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný
obstarávater 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.

10.6 Cenová ponuka musí obsahovať návrh ceny - na plnenie kritéria vyhotovený podľa Prílohy Č.
ltejto výzvy, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o
oprávnení podnikať, alebo zastupujúcou osobou uchádzača, ktorá je oprávnená zastupovať
uchádzača na základe dokladu, ktorého kópia musí byť súČasťou ponuky. Pri predkladaní cenových
ponúk Vás žiadame o dósledné vyplnenie prílohy či.

10.7 Konflikt záujmov -hospodársky subjekt/uchádzaČ doloží . Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“
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Xl. Obsah ponuky uchádzača
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo oprávnenou
osobou za uchádzača a musí obsahovat:

- Prilohu Č. 1- Návrh na pinenie kritérií (Vyplnená cenová ponuka uchádzača),
- Čestné vyhlásenie uchádzača. podra ~ 32 ods. 1 písm. f) - (Príloha Č. 3),
- Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ (príloha),
- Návrh Kúpnej zmluvy (Príloha Č. 2).

XII. Mena ceny v ponuke a spósob urČenia ceny predmetu zákazky
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky podľa
prílohy Č. 1.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
Sadzba DPH a výška DPH
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzaČ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutoČnosť, že nie je platcom
DPH, upozornív ponuke.

XIII. Spósob urČenia ceny predmetu zákazky
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podra zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude konečná a je stanovená
ako cena dohodou zmluvných strán ako cena maximálna (ďalej len,, zmluvná cena“).

XIV. Označenie ponuky uchádzaČa
V prípade doručenia ponuky prostredníctvom pošty, mého doručovateľa alebo osobne musí byť ponuka
vložená do neprehradnej obálky, zalepená s uvedením nasledovných údajov ako označením:

- názov a adresa verejného obstarávatera,
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača,

- heslo sútaže: „školiaci materiál a potreby II.“
- výrazné označenie: „Ponuka — neotváraťi“

XV. Jazyk ponuky
Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku (slovenskom). Ak je
doklad alebo dokument vyhotovený vcudzom jazyku, predkladá sa spolu sjeho úradným prekladom do
štátneho jazyka (to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku).
XVI. Lehota, miesto a s působ predkladania ponuky

a) Lehota na predloženie ponuky: 19.10.2020 do 15.00 hod.
b) Ponuku doručiť na adresu: Gymnázium, Komenského 32,07501 Trebišov

Spósob doručenia ponuky:
- prostredníctvom pošty, mého doručovateľa alebo osobne do sídla verejného obstarávateľa.

Ponuka doručená po stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebude prijatá a neotvorená bude vrátená
uchádzačovi.

XVII. Otváranie ponúk
Otváranie ponúk sa uskutoČní 20.10.20200 13.00 hod. na adrese:
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Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov — kancelária ZRŠ pre TEČ

Otváranie ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk je neverejné.
XVIII. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena v EUR s DPH za zhotovenie predmetu zákazky podľa
požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako „cenová ponuka“ — Príloha Č. 1—Návrh
na plnenie kritérií
Ponuka s nainižšou cenou za celý predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na L
mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej ccnovej
ponuky.

XIX. Vyhodnotenie ponúk a oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky, ktoré spÍňajú
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve na predkladanie ponúk.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia
ponúk elektronicky.
Predpokladaný termín oznámenia výsledku je do pracovných 5 dní od otvárania ponúk.
Důvody na zrušenie sút‘aže:
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných důvodov:

)‘ nebude predložená ani jedna ponuka,
> ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávaterom,
> ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, stanoveným verejným

obstarávateľom V tejto výzve na predkladanie ponúk,
)‘ ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

XX. Doplňujúce informácie
Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzaČi nemajú nárok na úhradu.
Verejný obstarávater požaduje predložiť v prieskume trhu návrh kúpnej zmluvy -‘ príloha Č. 2 (vyplnif
predložený vzor).
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, priČom uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore
s podmienkami uvedeným v tejto výzve na predkladanie ponúk a cena v zmluve nesmie byť v rozpore s cenou,
uvedenou v úspešnej ponuke.

Lehota viazanosti cenových ponúk je do: 30.04.2021.

Na daný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou formou vykonania prieskumu trhu na základe výzvy
na predloženie cenovej ponuky sa nevzťahujú revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Dodávateľ bene na vedomie a rešpektuje, že zákazka je financovaná z fondov EÚ, toto plnenie bude
predmetom administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho
orgánu.

Dodávateľje povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytnutím tovaru kedykoľvek počas
plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po ukončení zákazky a poskytnúť všetku potrebnú
súČinnosť pri výkone kontroly/auditu.

Oprávnené osoby stí:
. Riadiaci orgán a ním poverené osoby,



„Tento projekt so realizuje „taka podpore z Eurápskeho sociálnehofondu a Európskeho fandu regioná(neho rozvojo „rámci Operačného programu Cudské zdroje“

MINIST RSTVO EURÓPSK4ŮNIA ‘

ŠKOLSTVA. VEDY. OPERAČ 0GRAM
VÝSKUMU A Špo& u Európsky sociálny fond LUDSKÉ ZDROJE
SLOVENSKEJ PEPUBLIKY Európsky fond regionálneho rozvoja a a a

. Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,

. Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,

. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,

. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto bode v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a EÚ

Za poskytnutú cenovú ponuku Vám vopred ďakujeme. S pozdravom

PaedDr. Mária Kašaiová
riaditelka školy

Prílohy: f~YMNÁZJIJ~jj
- Príloha Č. 1-Návrh na pinenie kritérií (cenová ponuka)(XLS) J Rom~j,~j‘~0 32
- Príloha č. 2-Návrh zmluvy L_~75 01 T~ebiš‘~
- Príloha Č. 3-Čestné vyhlásenie
- Príloha - Čestné vyhlásenie (Konflikt záujmov)


