Projekt – Profesionalita a efektívnosť – strategický cieľ a konkurenčná vyhoda organizácie.

VÝZVA
k zákazke s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mládež pre budúcnosť Slovensko n.o. (Junior Achievement Slovensko, n.o.)
Sídlo: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
IČO: 42166292
DIČ: 2022649079
Telefón: 02/482 090 40
Fax: 02/482 090 41
Stránkové hodiny: 9.00 – 16.00 hod.
Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Havrilová
e-mail: jasr@jasr.sk
Organizácia registrovaná na Obvodnom úrade v Bratislave pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO
2. Názov predmetu zákazky:
„Nákup odbornej literatúry a časopisov.“
3. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
4. Miesto dodania tovaru:
Mládež pre budúcnosť Slovensko n.o. (Junior Achievement Slovensko, n.o.), Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava.
5. Stručný opis predmetu obstrávania:
Nákup odbornej literatúry a časopisov v zmysle uvedených diel a v množstve požadovanom v opise predmetu
obstarávania.
6. Rozsah predmetu zákazky:
V zmysle prílohy č. 2 „Opis predmetu zákazky“ k výzve na predkladanie ponúk
7. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:
Doklad o oprávenení dodávať tovar v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača dodávať tovar.
Ďalšie podmienky účasti uchádzačov: nevyžadujú sa.
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8. Obsah ponuky: PONUKA PREDLOŽENÁ UCHÁDZAČOM MUSÍ OBSAHOVAŤ:
a) predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar v predmete zákazky
b) návrh uchádzača – cenová ponuka – určenie ceny na predmet zákazky v zmysle bodu 11. a 12.
c) čestné vyhlásenie uchádzača, že:
ca) súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom,
cb) údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
d) návrh zmluvných podmienok – podpísané štatutárnym orgánom (Príloha č. 1 tejto výzvy)
9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom
obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania s označením:

Zákazka s nízkou hodnotou: „Literatúra.“
N E O T V Á R A Ť.

a) Dňa 19.09.2011 do 10.00 hod.
b) Doručenie ponúk: osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
c) Jazyk ponuky: Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku SR.
d) Mena: € (euro)
e) Otváranie obálok: 20.09.2011 o 09.00 hod. na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy
f) Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
Názov: Mládež pre budúcnosť Slovensko n.o. (Junior Achievement Slovensko, n.o.)
Sídlo: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
Telefón: 02/482 090 40
Fax: 02/482 090 41
Stránkové hodiny: 9.00 – 16. 00 hod.
Kontaktná osoba: Marcela Havrilová
10. Podmienky financovania:
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Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku, počas trvania zmluvy. Platba sa
uskutoční na základe fakturácie formou bankového prevodu. Splatnosť faktúr sa požaduje min. 30 dní odo dňa jej
doručenia. Objednávateľ na plnenie zmluvy neposkytne preddavok a ani zálohu. Uchádzač k cenám uvedeným vo svojej
predloženej ponuke nebude požadovať žiadne iné poplatky alebo príplatky. Verejný obstarávateľ dohodne s úspešným
uchádzačom presné termíny na dodanie tovaru.
11. Kritériá hodnotenia ponúk:
Najnižšia celková cena v € s DPH za požadované množstvo

100 %

Pravidlá uplatnenia kritérií a váhové vyjadrenie:
Kritérium sa vyhodnotí pridelením bodov v stupnici od 1 podľa počtu hodnotených ponúk s tým, že uchádzač s najnižšou
navrhovanou cenou bude ohodnotený ako 1, ďalší uchádzač potom podľa príslušného poradia. Víťazom verejnej súťaže
sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude mať najnižšiu cenovú hodnotu.
V prípade rovnosti počtu bodov u viacerých uchádzačov bude úspešná ponuka toho uchádzača, ktorý na základe
písomnej výzvy obstarávateľa ponúkne vyššiu zľavu na predmet obstarávania.

Návrh na plnenie kritérií:

Návrh uchádzača

Kritérium

Celková cena v € s DPH za
požadované množstvo
(v zmysle opisu predmetu zákazky –
vrátane dovozu a vyloženia tovaru)

... v € s DPH

12. Spôsob určenia ceny:
Navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
Ak uchádzač:
a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú (zmluvnú) cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
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- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

b)

nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH,

upozorní.
13. Obhliadka miesta zákazky: Nevyžaduje sa.
14. Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.
15. Variantné riešenie: Neumožňuje sa.
16. Výška predpokladenej hodnoty zákazky:
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je stanovená do finančného limitu v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní – t. j. do 6 000,- EUR bez DPH. (slovom:šesťtisíc EUR bez DPH).
17. CPV kód:
22111000-1
22113000-5

Knihy pre školy
Knihy pre knižnice

18. Doplňujúce informácie:
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstrarávateľa. V prípade splnenia všetkých
podmienok verejného obstarávateľa a akceptovania ponukovej ceny bude úspešný uchádzač oboznámený s výsledkom
súťaže ako aj ostatní uchádzači. Výsledkom súťaže bude kúpna zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
19. Vyhradenie práva:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo,
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov
určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zadávania zákazky zrušený,
20. Uplynutie lehoty viazanosti: 15.10.2011
V Bratislave, dňa 09.08.2011

.............................................
Mgr. Marcela Havrilová
Generálna riaditeľka
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Príloha k výzve:
Príloha č. 1: Návrh kúpnej zmluvy
Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky
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