Príručka k procesu verejného obstarávania - INTERREG- SK-AT
č. 7

Príloha

Výzva na predloženie ponuky
(ev. č. z reg.: 40/2019/SCD)

Slovenské centrum dizajnu

Jakubovo námestie 12, 814 99 Bratislava, IČO: 00699993

Názov,
sídlo - Adresa vybraného dodávateľa
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Slovenské centrum dizajnu, 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 len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na
nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„vybavenie Knižnice materiálov“
Cenová ponuka je súčasne cenovou ponukou pre získanie predpokladanej hodnoty zákazky a pokiaľ
je v limite pre zákazku s nízkou hodnotou, je súčasne súťažnou ponukou podľa § 117 ZVO.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Slovenské centrum dizajnu
Sídlo: Jakubovo námestie 12, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Rišková, riaditeľka
IČO: 00699993
DIČ: 2020831329
IČ DPH: SK2020831329
Tel.: +421 2 204 77 318
E-mail: sekretariat@scd.sk
Internetová stránka: www.scd.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu.: IBAN SK92 8180 0000 0070 0023 9814
SK50 8180 0000 0070 0007 0238
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: e-mail : obstaravanie@scd.sk
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Dagmar Haraštová (obstaravanie@scd.sk,
dagmar.harastova@gmail.com )
4. Predmet obstarávania:
Predmet a názov zákazky: „vybavenie Knižnice materiálov“ (v projekte Dizajn a inovácie časť 5.4. – Vizualizácia a sprostredkovanie výsledkov výskumu ) – ide o vytvorenie „zostavy“
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na prezentovanie „materiálov“ výskumu.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1 : podrobný opis je v prílohe
tejto výzvy.
7. Predpokladaná hodnota zákazky: ide o zákazku nízkej hodnoty – t.j. menej ako 70.000,00
Eur bez DPH, podľa rozpočtu projektu Dizajn a inovácie – je na zabezpečenie tejto zákazky
rozpočtovaných 13200 EUR bez DPH.
Presná hodnota predpokladanej hodnoty bude výsledkom tohto prieskumu trhu.
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Hurbanove kasárne – detašované pracovisko: Hurbanove kasárne Kollárovo nám. 10, Bratislava – pre Výskumno-vývojové oddelenie Slovenského centra
dizajnu
Termín dodania: 15.3.2019
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
jednorázové dodanie/plenenie do 15.3.2019
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nie sú
11. Financovanie predmetu zákazky:
a. predfinancované z bežného transferu MK SR – a následne refinancované z EFRR –
program spolupráce (CP) Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, Prioritná os:
Posilnenie cezhraničnej správy a inštitucionálnej spolupráce“ Názov projektu:
Cezhraničná spolupráca inštitúcii dizajnu v digitálnej dobe, akronym: Design and
Innovation.
b. Splatnosť fakúry : 14 dní, predloženie faktúry najneskôr do 28.3.2019
c. Záloha nebude poskytnutá, platba po dodaní
12. Lehota na predloženie ponuky: do 18.02.2019 do 15:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: emailom na e-mailovú adresu: obstaravanie@scd.sk
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: (uviesť kritéria a pravidlá a spôsob vyhodnotenia ponúk) :
a. Kritériá: najnižšia cena s DPH ;
b. Pravidlá a spôsob vyhodnotenia ponúk: uchádzač s najnižšou ponúknutou cenou
(vrátane DPH) sa stane úspešným uchádzačom .
15. Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia
ponuky, možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,) :
a. Forma: ponuka zo strany uchádzača bude predležoná v elektronickej podobe
v nasledovných možných formátoch: .doc., .docx, .odt, .ods, .xls, .xlsx, .jpg, .pdf;
b. Jazyk ponuky: slovenský
c.

Označenie ponuky: NEOTVÁRAŤ!
materiálov“

CENOVÁ PONUKA: „vybavenie Knižnica

d. Obstrarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
e. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ
pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – podľa prílohy č. 2.
f.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – podľa prílohy č. 2

1 Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet

zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú
odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak
nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“),
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g. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v
prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na
webovom sídle verejného obstarávateľa.
16. Otváranie ponúk: 18.02.2019 o 16:00 hod. – v sídle verejného obstarávateľa: Jakubovo
nám. č. 12, 814 99 Bratislava, číslo dverí: 311.
17. Postup pri otváraní ponúk: otvárania ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil
ponuku v stanovenej lehote a to v zastupení: štatutárny zástupca uchádzača, ktorý sa
preukáže dokladom totožnosti, alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorá sa preukáže
dokladom totožnosti a plnou mocou.
18. Lehota viazanosti ponúk: 31.3.2019
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: kontaktná osoba na vysvetlenie
výzvy – Ing. Dagmar Haraštová (obstaravanie@scd.sk, 0903970055)
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: v prílohe č. 3 je uvedený návrh Zmluvy o dielo
– ktorý je obsahujem podmienky realizácie diela a v tejto podobe bude podpísaný s úspešným
uchádzačom

S úctou,

..........................................................
Dátum, podpis, pečiatka
Prílohy:
Príloha č.1 – podrobný opis predmetu obstarávania
Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo

====================================================================
Príloha č. 1
Podrobný opis predmetu obstrarávania – Výzvy na predloženie ponuky –
Slovenské centrum dizajnu – „vybavenie Knižnice materiálov“
Vybavenie Knižnice materiálov bude slúžiť na štúdijné účely a prezentáciu „vzoriek materiálov“, ktoré
sú predmetom výskumu Výskumno-vývojového oddelenia (v rámci projektu EFRR – program
spolupráce (CP) Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, Prioritná os: Posilnenie cezhraničnej
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správy a inštitucionálnej spolupráce, Názov projektu: Cezhraničná spolupráca inštitúcii dizajnu v
digitálnej dobe, akronym: Design and Innovation). Knižnica je zložená z modulov, z ktorých je možné
realizovať zostavy. Každý modul je variabilný a nie je pevne spojený so zemou alebo stropom.
Knižnica poskytuje prezentačné možnosti:
• v naklonenom stave - dosky so vzorkami materiálov
• vo zvislom stave - vystavenie produktov z materiálov
• v zásuvkách - menšie predmety súvisiace s materiálmi, ochránené
Ku všetkým vystaveným artefaktom budú priložené špecifikácie v textovej forme a QR kódy pre
zobrazenie ďalších informácií v digitálnej podobe. Z knižnice bude možné si akúkoľvek vzorku alebo
predmet zobrať na samostatný výskum do študijných priestorov. Našim cieľom je vybudovať rozsiahlu
zbierku materiálov rozdelenú podľa chronológie, vývoja, vlastností, použitia a pôvodu, pričom vyššie
delenie bude na historické, súčasné a experimentálne materiály.

Technická špecifikácia - technický výkres: sú povolené mierne odchýlky v požadovaných
rozmeroch
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materiál: kov a drevo - preglejka alebo lakovaná mdf
farebné vyhotovenie: tmavá sivá
pozadie: transparentná stena (lexan alebo plexi) prepúšťajúca svetlo
osvetlenie: LED podsvietenie políc, tak aby boli osvetlené „vzorky materiálov“
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Požiadavka je zostava 8 dielov „ vybavenia Knižnice materiálov“ – ktoré majú byť vyhotovené
v súlade s návrhom – viď obrázok – ideová predloha / inšpirácia.

,

,6

======================================================================
Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Cenová ponuka
„vybavenie Knižnice materiálov“

Obchodné meno uchádzača: ...................
Sídlo: .........................
IČO: ...............
DIČ:..................
IČ DPH:.................
Štatutárny zástupca/zástupcovia: .............
Kontaktná osoba: ..........
Telefonický kontakt: .................
E-mail konakt: ...............
Webová stránka ak existuje: .................
Bankové spojenie: ...................
IBAN: .....................

jednotková
cena
bez DPH

množstv
o

jednotk
a

Vybavenie "Kniznica
materiálov"

8

ks

doprava a vynáška na
miesto určenia

1

komplet

montáž

1

komplet

režijný materiál
nevyhnutný k inštalácii

1

komplet

spolu cena bez DPH

---

---

---

DPH

20

%

---

cena s DPH

---

---

---

Popis

spolu cena
bez DPH

V................................................ dňa:.........................................
Vyhotovil:
.............................................
(meno a priezvisko, podpis)

Schválil štatutárny zástupca uchádzača
..............................................................
(meno a priezvisko, podpis)
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======================================================================
Príloha č. 3 – vzor Zmluvy o dielo na dodanie predmetu zákazky: vybavenie Knižnice materiálov
Zmluva o dielo
(ev. č. SCD: 2019/……………/ZML)
uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb.
/Obchodného zákonníka/
1. Objednávateľ:

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. č. 12
814 99 Bratislava
Právna forma: Štátna príspevková organizácia MK SR
Zastúpené: Mgr. Mária Rišková, riaditeľka SCD
IČO: 00699993
DIČ: 2020831329
IČ DPH: SK2020831329
(ďalej len objednávateľ)
a
2. Zhotoviteľ:
Názov:
Adresa:
Zastúpený:
Výpis z obchodného/živnostenského registra:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Tel. kontakt:
(ďalej len zhotoviteľ)
I.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa
§ 117 Zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s názvom: vybavenie
Knižnice materiálov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a zhotoviť pre objednávateľa nasledujúce dielo: Dodávka a montáž
- “vybavenie Knižnice materiálov” - pre Výskumno-vývojové oddelenie Slovenského centra
dizajnu – za účelom realizácie aktivít a výstupov projektu EFRR – program spolupráce (CP)
Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, Prioritná os: Posilnenie cezhraničnej správy a
inštitucionálnej spolupráce“ Názov projektu: Cezhraničná spolupráca inštitúcii dizajnu v digitálnej
dobe, akronym: Design and Innovation.
3. Dielo bude vyhotovené v súlade so špecifikáciou požiadaviek objednávateľa uvedených v prílohe
č. 1 tejto zmluvy v rozsahu plnenia - vyhotovenie 8 ks vybavenia Knižnice materiálov do
požadovaného stavu vrátane dodávky a montáže na miesto určené objednávateľom.
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo od
zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho dodanie a montáž cenu dohodnutú v tejto zmluve.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet plnenia zmluvy v požadovanom vyhotovení.
Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené „Protokolom o odovzdaní a prevzatí riadne
zhotoveného diela“, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán s uvedením
dátumu. Tento protokol bude vystavený zhotoviteľom a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.
II.
Dojednaný čas zhotovenia diela a miesto plnenia
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1. Zhotoviteľ začne s plnením dňa ............................. a svoj záväzok vykonať dohodnuté dielo
splní najneskôr do dňa 25.03.2019 jeho odovzdaním objednávateľovi v mieste jeho
umiestnenia: Výskumno-vývojové oddelenie, Hurbanove kasárne, 3. posch., Kollárovo nám.
10, Bratislava.
III.
Cena diela
1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu, ktorá je výsledkom cenového
prieskum v
celkovej výške ……………………………………EUR s DPH (slovom:
…………………………………….EUR s DPH) v zmysle cenovej ponuky zaslanej elektronicky
dňa: zo dňa:……………………… - viď príloha č. 2.
IV.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ uhradí dielo v stanovenej cene:…………………………… EUR s DPH
(slovom: ……………………………………… EUR) s DPH na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom
bezprostredne po riadnom odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou
faktúry bude aj potvrdený a podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela.
2. Splatnosť faktúry je dohodnutá do 14 dní odo dňa jej predloženia objednávateľovi. Predloženie
faktúry vrátane príloh – najneskôr do 28.3.2019.
V.
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci
Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ. Vlastníctvo k zhotovovanej veci prechádza na
objednávateľa odovzdaním predmetu diela a zaplatením dohodnutej ceny v plnej výške.

1.
2.
3.
4.

VI.
Práva zo zodpovednosti za vady diela. Záruky.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady diela u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení
písomne doporučeným listom, prípadne e-mailom, ktorý následne potvrdí listom.
V písomnej reklamácii je objednávateľ povinný vadu stručne, ale dostatočne popísať, zároveň
navrhne čas a spôsob požadovaného odstránenia reklamovanej vady.
O odstránení vady spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom bude uvedené :
- číslo zmluvy a mená zástupcov zmluvných strán,
- dátum odstránenia vady,
- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,
- dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
- celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
- vyjadrenie, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

VII.
Povinnosti zmluvných strán. Podmienky vykonania diela.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo najneskôr do 25.03.2019.
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2. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi
povinnosťami a podmienkami tejto zmluvy, je oprávnený žiadať vykonávanie diela
riadnym
spôsobom, ako aj bezplatné odstránenie prípadných vád spôsobených vadným
vykonávaním
diela.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.
4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v uvedenom registri. Objednávateľ sa
zaväzuje zmluvu bezodkladne zverejniť. Ak by sa zmluva do 3 mesiacov nezverejnila, platí že
k uzavretiu zmluvy nedošlo.
Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných
dodatkov k tejto zmluve, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ nie sú stanovené zmluvou, sa riadia
Obchodným zákonníkom a predpismi s ním súvisiacimi, v platnom znení.
Táto zmluva a všetky prílohy a prípadné doplnky k nej sa vyhotovujú v troch exemplároch,
z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden a objednávateľ dva.

V Bratislave dňa ……………………………

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

––––––––––––––––––––––
Meno a priezvisko štat.zástupcu
názov zhotoviteľa

––––––––––––––––––––––
Mgr. Mária Rišková
Slovenské centrum dizajnu

Prílohy zmluvy o dielo :
Príloha č. 1 – špecifikácia požiadaviek diela – identické s prílohou č. 1 Výzvy na predloženie ponúkzákazka: “vybavenie Knižnice materiálov”
Príloha č. 2 – cenová ponuka úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní zákazky s nízkou
hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s
názvom: vybavenie Knižnice materiálov
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