ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA
MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Tovar
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
na dodanie predmetu zákazky:
„Osobné ochranné pracovné prostriedky pre laboratóriá“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
1.1 Verejný obstarávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 11
(ďalej aj ako „ŠGÚDŠ)
V zastúpení: Ing. Branislav Žec, CSc. – generálny riaditeľ ŠGÚDŠ
IČO: 31753604
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN: SK 37 8180 0000 0070 0039 0960
Kód banky :
8180
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
Osoby oprávnené konať:
Vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Žec, CSc.
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Renáta Horváthová, +421 2 59375319, e-mail:
renata.horvathova@geology.sk
2. Názov predmetu zákazky
„Osobné ochranné pracovné prostriedky pre laboratóriá“
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah
Predmetom zákazky je dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov
laboratórií verejného obstarávateľa v Bratislave, Košiciach a Spišskej Novej Vsi podľa špecifikácie
verejného obstarávateľa uvedenej v prílohách tejto Výzvy (príloha č. 1 „Špecifikácia predmetu zákazky,
formulár cenovej ponuky“; príloha č. 2 „Popis loga na OOPP“).
Osobné ochranné pracovné prostriedky sú určené pre vlastné potreby verejného obstarávateľa a potreby
projektov, ktoré sa implementujú na základe zmlúv o poskytnutí NFP uzatvorených medzi MŽP SR a
verejným obstarávateľom z Operačného programu Kvalita životného prostredia:
Projekt 1 :
/Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky, ITMS
kód projektu: 310011A874/
Projekt 2 :
/Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. Časť, ITMS kód projektu:
310011B426/.
Ponúkané tovary musia byť nové a zodpovedať príslušným normám a predpisom platným na území SR.

4. Slovník spoločného obstarávania (CPV)
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka
Hlavný predmet CPV:
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Doplňujúce predmety:
18110000-3 Pracovné odevy
18212000-8 Plášte
18332000-5 Košele
18317000-4 Ponožky
18234000-8 Nohavice
18830000-6 Ochranná obuv
98393000-4 Krajčírske služby
79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
5. Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť vo svojej ponuke cenu za celý
predmet zákazky.
6. Typ zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu na dodanie predmetu zákazky
uvedeného v bode 3. tejto Výzvy v trvaní 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, alebo do
vyčerpania finančného limitu (predpokladaná hodnota zákazky uvedená v bode 9. tejto Výzvy).
Plnenie bude realizované priebežne na základe čiastkových objednávok v rozsahu stanovenom
v čiastkovej objednávke v zmysle jednotkových cien uvedených v cenovej ponuke úspešného
uchádzača.
Verejný obstarávateľ uzavrie Rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom po overení a schválení procesu
predmetného verejného obstarávania Slovenskou agentúrou životného prostredia ako
Sprostredkovateľským orgánom Poskytovateľa NFP (v súlade s platnou príručkou poskytovateľa NFP)
a po udelení súhlasu na podpis Rámcovej dohody s úspešným uchádzačom, zriaďovateľom verejného
obstarávateľa - Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Uzavretá Rámcová dohoda na
predmet zákazky nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
7. Miesto dodania predmetu zákazky
Obstaraný tovar bude dodávaný do priestorov Štátneho geologického ústavu:
- ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, oprávnená osoba vo veciach plnenia/vystavovania
čiastkových objednávok: Imelda Nováková, e-mail: imelda.novakova@geology.sk, tel. +421 2
59375157
- ŠGÚDŠ Regionálne centrum Košice, Jesenského 8, 040 01 Košice, oprávnená osoba vo veciach
plnenia/vystavovania
čiastkových
objednávok:
Monika
Vancáková,
e-mail:
monika.vancakova@geology.sk, tel. +421 55 6250043
- ŠGÚDŠ Regionálne centrum Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves,
oprávnená osoba vo veciach plnenia/vystavovania čiastkových objednávok: Ing. Jana Katriňáková, email:
jana.katrinakova@geology.sk, tel. +421 53 41904426096.
8. Lehota dodania predmetu zákazky:
Lehota dodania predmetu zákazky je do 30 pracovných dní (pondelok – piatok v čase od 8:00 – 14:00
hod) od doručenia čiastkovej objednávky osobne, alebo vo forme e-mailu kontaktnej osobe úspešného
uchádzača (dodávateľa).
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9. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky na obstaranie predmetu zákazky predstavuje 19.714,11 EUR bez
DPH.
10. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzač môže predložiť ponuku osobne, elektronicky alebo prostredníctvom poštového doručenia na
adresu:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 11
Kontaktná
osoba:
Mgr.
renata.horvathova@geology.sk

Renáta

Horváthová,

+421 2

59375319,

e-mail:

Ponuky musia byť predložené v lehote do 09.03.2020 do 11.00 hod.
Ponuka doručená po stanovenej lehote nebude akceptovaná. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku
prostredníctvom poštového alebo obdobného doručenia, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na
hore uvedenej adrese. Ak uchádzači predkladajú ponuky osobne, potom ich predkladajú v pracovných
dňoch od 9,00 hod. do 15,00 hod., pričom posledný deň lehoty na predloženie ponúk musia uchádzači
rešpektovať stanovenú lehotu a hodinu predkladania ponúk.
Pokiaľ bude cenová ponuka doručená osobne alebo zasielaná poštou, je potrebné ju doručiť v zalepenej
obálke označenej heslom: Súťaž – Osobné ochranné pracovné prostriedky pre laboratóriá - „Neotvárať“
v lehote na predkladanie cenových ponúk.
11. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra
a z projektov (1,2) Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Projekt 1 :
/Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky, ITMS
kód projektu: 310011A874/
Projekt 2 :
/Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. Časť, ITMS kód projektu:
310011B426/.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom a to výhradne prevodným
príkazom v eurách na základe predloženej faktúry.
Splatnosť faktúr je:
a) v prípade plnenia pre vlastné potreby verejného obstarávateľa tridsať (30) kalendárnych dní
odo dňa jej doručenia,
b) v prípade plnenia pre potreby projektov šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane označenia čísla Dohody, čísla čiastkovej objednávky
a názvu a ITMS kódu projektu pre ktorý bol tovar určený (ak je uplatniteľné). Neoddeliteľnou prílohou
každej faktúry musí byť Dodací list.
12. Cenová ponuka, pokyny na vypracovanie ponuky, mena finančného plnenia
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača,
bude vyjadrené v mene EUR, zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Navrhovanú cenu predloží uchádzač
v ponuke vyplnením prílohy číslo 1. tejto výzvy „Špecifikácia predmetu zákazky, Formulár cenovej
ponuky“.
Súčasťou cenovej ponuky je uvedenie návrhu na plnenie predmetu zákazky so špecifikáciou tovaru,
uvedenia výrobcu, obchodného názvu a typu, vyobrazenia ponúkaných tovarov (fotografie, katalógy ,
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prípadne odkaz na webovú stránku, kde je možné požadované informácie získať) z dôvodu overenia
technických parametrov a vlastností ponúkaných tovarov. V prípade výroby ponúkaných tovarov na
základe zadanej špecifikácie, predloží úspešný uchádzač Návrh na plnenie so špecifikáciu ponúkaných
tovarov preukazujúcu splnenie požadovaných parametrov.
Cenová ponuka vypracovaná v súlade s touto výzvou, musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a odtlačkom pečiatky uchádzača.
Uchádzač stanoví cenu predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov
podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do
úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do svojich cien
zahrnie všetky náklady spojené s prepravou a dodaním predmetu zákazky podľa špecifikácie na miesta
dodania (dopravné náklady, balné, poštovné, ďalšie nevyhnutné náklady).
Uchádzačom navrhovaná cena jednotlivých položiek predmetu zákazky je stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a je dohodnutá ako cena pevná počas trvania Rámcovej dohody.
Do tejto ceny je možné započítať iba ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a § 3 vyhl. č. 87/1996 Z. z, s možnosťou jej
úpravy len pri zmene právnych predpisov súvisiacich s predmetom plnenia.
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),
 výška DPH v EUR,
 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR celkom s DPH.
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke (uviesť „nie som
platcom DPH“).
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky.
Váhovosť:100 bodov (maximálny počet bodov)
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou navrhovanou celkovou cenou v EUR s DPH. Pri
ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie tohto kritéria pri ostatných ponukách sa vyjadrí ako
podiel najnižšej celkovej ceny v EUR s DPH a navrhovanej celkovej ceny v EUR s DPH príslušnej
vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
Všetky výpočty sa zaokrúhľujú podľa matematických pravidiel na dve desatinné miesta.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní celkového
súhrnu počtu bodov dosiahne najvyššie bodové hodnotenie.
14. Dôvody na zrušenie súťaže: Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky
z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie /verejnému
obstarávateľovi neboli pridelené finančné prostriedky/,
- jej zrušenie nariadi úrad,
- nebude schválený proces verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom
Poskytovateľa NFP,
- nebude udelený súhlas na podpis Rámcovej dohody zriaďovateľom verejného obstarávateľa Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky,
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-

verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ponuková cena
uchádzačov bude vyššia ako predpokladaný finančný limit verejného obstarávateľa na
obstaranie predmetu zákazky uvedený v bode 9. tejto Výzvy.

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
15.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení predložených ponúk pošle všetkým uchádzačom oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk.
15.2 Verejný obstarávateľ uzavrie Rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom po overení a schválení
procesu predmetného verejného obstarávania Slovenskou agentúrou životného prostredia ako
Sprostredkovateľským orgánom Poskytovateľa NFP (v súlade s platnou príručkou poskytovateľa
NFP) a po udelení súhlasu na podpis Rámcovej dohody s úspešným uchádzačom, zriaďovateľom
verejného obstarávateľa - Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
V Bratislave, dňa 26.02.2020
Ing. Branislav Žec, CSc.
generálny riaditeľ ŠGÚDŠ
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky, formulár cenovej ponuky
Príloha č. 2: Popis loga na OOPP
Príloha č. 3: Návrh Rámcovej dohody
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