Metodicko-pedagogické centrum
generálne riaditeľstvo
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Metodicko – pedagogické centrum, ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. d) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej „zákon o VO“), predkladá nasledujúcu Výzvu:

Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie zákazky z nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
IČO :
DIĆ:
Telefón:
Elektronická pošta:

Metodicko – pedagogické centrum
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Mgr. Kamila Jandzíková PhD., generálna riaditeľka
Ing. Jozef Macejko, odborný pracovník pre verejné obstarávanie
00164348
2020798714
02/48209454
jozef.macejko@mpc-edu.sk

2. Druh zákazky
Zákazka na dodanie tovaru podľa §3 ods. 2 zákona o VO.

3. Názov zákazky:
„Výroba a dodanie tovaru pre publicitu projektu: Škola otvorená všetkým.“

4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov pre verejného obstarávateľa Metodicko-pedagogické
centrum. Jedna sa o výrobu a dodanie tovarov na publicitu projektu Škola otvorená všetkým (ŠOV).
Konkrétne je potrebné dodať plastové informačné tabule, farebné plagáty, nálepkové fólie a papierové
nálepky rôznych rozmerov podľa priložených grafických návrhov.
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetných tovarov v rámci implementácie projektu
„Škola otvorená všetkým“(ŠOV), ktorý je financovaný z ESF, operačný program Ľudské zdroje,
prioritná os 1 – Vzdelávanie.
Zoznam a množstva požadovaného tovaru sú uvedené v prílohe. Do tejto prílohy potenciálny
uchádzač doplní jednotkovú cenu a celkovú cenu zákazky bez DPH. Cenu určí vrátane dopravy
a dodania tovaru na miesto určenia podľa požiadavky verejného obstarávateľa. Miestom dodávky je
Projektová kancelária v Prešove, ul. Tarasa Ševčenka 11.
Grafické návrhy jednotlivých položiek sú určené v prílohe tejto Výzvy
Metodicko-pedagogické centrum je verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm. d) zákona o VO
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5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Regionálne pracovisko MPC Prešov, T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov
Projektová kancelária v Prešove, ul. Tarasa Ševčenka 11, ktorá vykonáva implementáciu predmetného
projektu.

Metodicko-pedagogické centrum
generálne riaditeľstvo
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
CPV: Hlavný slovník : 22000000 – 0 Tlačené výrobky a príbuzné produkty
22462000 – 6 Propagačný materiál
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4 tejto Výzvy a prílohy k tejto Výzve.

9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.

10. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia zmluvy:
Predpokladaná doba na dodanie predmetného tovaru je 14 kalendárnych dní od nadobudnutia
účinnosti uzatvorenej zmluvy. Na dodanie tovaru bude s úspešným uchádzačom uzatvorená
zmluva.

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratných finančných prostriedkov Európskej únie
z ESF, operačný program Ľudské zdroje, prioritná os 1 – Vzdelávanie..
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
Dodaný tovar bude uhradený na základe faktúry vystavenej dodávateľom po jeho dodaní
a prevzatí objednávateľom.
Lehota splatnosti faktúry bude stanovená na maximálne 30 dní od doručenia faktúry verejnému
obstarávateľovi v prípade, že nebude mať vecné a formálne nedostatky a bude odsúhlasená
príslušným zodpovedným pracovníkom verejného obstarávateľa.

12. Spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1966 o cenách v znení
neskorších predpisov. Predložená cena musí byť vyjadrená v eurách.
V ponuke predložte ponukovú cenu za predmet zákazky ako cenu dodaného tovaru bez DPH
a s DPH (formulár je priložený ako príloha č. 1 k tejto Výzve). Tieto ceny budú zmluvnými
cenami počas doby platnosti zmluvy.
Cenu predložte ako cenu celkovú, v ktorej budú započítané všetky náklady súvisiace s dodaním
tovaru vrátane jeho dopravy do projektovej kancelárie v Prešove, ul. Tarasa Ševčenka 11.
13. Obsah ponuky:
Indikatívna ponuka uchádzača bude obsahovať:
- Identifikáciu uchádzača.
- Cenovú ponuku, ako vyplnenú Prílohu č.1 k tejto Výzve. (vo formáte PDF.)
- Prílohu k cenovej ponuke t.j. ocenený Zoznam, opis a množstva jednotlivých tovarov, ako
vyplnenú prílohu č.2 k tejto Výzve (vo formáte PDF)
- Oprávnenie predávať predmetný tovar (napr. ako fotokópiu výpisu z obchodného registra
alebo živnostenského registra- osvedčenie o živnostenskom oprávnení)

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: do 16. 10. 2017, čas: do 12:00 hod.

Metodicko-pedagogické centrum
generálne riaditeľstvo
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Ponuku doručte elektronicky mailom na adresu:
jozef.macejko@mpc-edu.sk
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium:
najnižšia cena za predmet zákazky celkom s DPH.
Vyhodnotenie ponúk vykonajú určení zamestnanci MPC.

16. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:
Nevyhradená.
17. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy požadovať od úspešného uchádzača
predloženie dokladu/ov preukazujúcich oprávnenie poskytovať predmetnú službu. Tieto
doklady úspešný uchádzač predloží ako originály alebo úradne overené kópie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tuto súťaž ak:
- Nebola predložená žiadna ponuka.
- Ani jedna z predložených ponúk nespĺňa podmienky výzvy.
- Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená.
Ďalšie informácie možno získať na kontaktnej adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predkladatelia ponúk nemôžu uplatniť v danom verejnom
obstarávaní revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.
18. Postup oznámenia o vyhodnotení ponúk:
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom
oznámený písomne a to elektronicky e-mailom.

V Bratislave, dňa 06. 10. 2017.

Ing. Jozef Macejko v. r.
Odborný nepedagogický zamestnanec pre VO

Zoznam príloh: Príloha č.1 Cenová ponuka – vzor
Príloha č.2 Zoznam, opis a množstva jednotlivých tovarov
Grafické návrhy položiek

