VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Obec Bystrany
053 62 Bystrany 121
štatutárny zástupca: František Žiga, starosta obce
kontaktná osoba: Mgr. Lívia Staňová
IČO: 00328995
Tel.: 053 429 93 38
Fax: 053 429 93 38
E-mail: bystrany121@gmail.com
2. Predmet zákazky – verejného obstarávania:
Predmetom ponuky a zákazky je dodávka tovaru: „Pracovné odevy pre Bystriansky
sociálny podnik“
CPV: 18100000-0
3. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka ochranných pracovných odevov a pomôcok pre
zamestnancov, v nasledovnom zložení a počte:
-

Protiporezové nohavice s náprsenkou a s trakmi pohodlného strihu v
zelenom prevedení s výstražným oranžovým označením, nastaviteľná
dĺžka / zapínanie na plastovú sponu / náprsné vrecko na zips /
zapínanie zboku na zips a gombíky / zadné našité vrecko s chlopňou
na suchý zips / vrecko na skladací meter / vnútorná protiporezová
vložka vpredu od pása až po koniec nohavíc. Počet: 21 kusov

-

Bezpečnostné oblečenie proti porezaniu, ochranná plocha A-trieda
odolnosti 1 - CE + FPA. Súprava v zložení: bunda + nohavice. Bunda:
krátky golier s fleecom z vnútornej strany / na ľavej strane náprsné
vrecko na zips / na pravej strane vrecko na mobil s chlopňou na suchý
zips / zapínanie na zips s chlopňou na cvoky / vrecko na rukáve /
rukávy s vnútornou pružnou manžetou / predĺžený zadný diel /
odvetranie na chrbte. Nohavice: nastaviteľná dĺžka / zapínanie na
plastovú sponu / náprsné vrecko na zips / zapínanie zboku na zips a
gombíky / zadné našité vrecko s chlopňou na suchý zips / vrecko na
skladací meter / vnútorná protiporezová vložka vprdu od pása až po
koniec nohavíc; Farba: zelená-oranžová . Počet: 21 kusov

-

Monterková polokombinéza zosilnená na exponovaných miestach, s
multifunkčnými vreckami; materiál:veľmi kvalitná tkanina,
polyester/bavlna (65/35), 280g/m2, vystužené materiálom 600D
polyester, kombinácia čierna/oranžová s možnosťou vloženia
nákolenníkov, multifunkčné vrecká, zapínanie na suchý zips, vrecko
na mobil. Počet: 21 kusov
Membránová bunda - materiál 100% plyester microfibre s
membránou, 3000 g/m2/24h, 8000mm. Počet: 21 kusov

-

-

-

Pánská zateplená "hi-vis" bunda 4 v 1; jedno náprsné vrecko
s vodeodolným zipsom a ID a druhé vo velkosti vhodnej pre doklady.
Všetky švy podlepené, nastavitelné manžety. Bunda vode a vetru
odolná s 3M reflexnými páskami. Počet: 21 kusov
Reflexné tričko, 100% polyester, výstražný odev s vysokou
viditeľnosťou podľa EN471. Počet: 21 kusov

-

Tričko s krátkym rukávom. Materiál: 100% bavlna. Počet: 42 kusov.

-

Tričko s dlhým rukávom. Materiál: 100% bavlna. Počet: 42 kusov
Funkčné prádlo - tričko s dl.rukávom. Počet: 42 kusov
Funkčné termoprádlo – tričko s krátkym rukávom. Počet: 42 kusov
Pracovná košeľa flanelová, 100 % bavlna (flanel). Počet: 42 kusov
Mikina s kapucňou. Materiál: 100 % bavlna. Počet: 42 kusov
Zimná čiapka zateplená. Počet: 21 kusov
Čapica šesťpanelová, materiál 100% česaná bavlna, zapínanie na
kovovú sponu. Počet: 42 kusov
Vysoká pracovná obuv z kože, bez podšívky, stielka: vyberateľná,
antistatická, potiahnutá texelle; podošva: pu flex-sole; špica: oceľ;
Vlastnosti: antistatická obuv, absorpcia energie v oblasti päty,
odolnosť zvršku proti palivovým olejom / nafte; odolnosť proti
prierezu; nepremokavý zvršok obuvi. Počet: 21 kusov
Bezpečnostná vysoká obuv s nekovovou tužinkou a stielkou odolnou
proti prepichnutiu, antistatickou a protišmykovou PU/TPU podošvou
rezistentnou voči kyselinám a olejom, absorpciou energie v päte a
vodeodolným zvrškom z priedušnej kože, čierna oranžovými prvkami.
Počet: 21 kusov
Špeciálna pracovná obuv. Zvršok: Vodeodolná koža
Podšívka: Priedušná, pohlcovanie a uvolňovanie vlhkosti, odolná voči
oderu.Vložka v topánke: Anatomický tvarovaná, vyberateľná,
priedušná, antistatická. Podrážka: PU FLEX-SOLE-špeciálna
protišmyková úprava podrážky. Špička: oceľová;
Medzipodrážka: oceľová. Počet: 21 kusov

-

-

-

-

-

Rukavice proti porezaniu zo synetickej kože v dlani a na prstoch,
nylonu a Spandexu na chrbáte, s patentovou vložkou proti
prepichnutiu a porezu v dlani, na prstoch a kĺboch, polyesterovou
podšívkou a sťahovacou manžetonu na suchý zips, s možnosťou prať.
Stupeň odolnosti porezu nad triedu 5. Počet: 42 kusov
- Antivibračné rukavice certifikované, úplet zo zmesi bavlny a
polyesteru nitrilové antivibračné vankúšiky na dlani. Počet. 42 kusov.

-

Helma na báze MK3 komfort plus so skráteným štítkom pevne
držiacim na hlave pre lepší výhľad pri práci vo výškach, s 3-bodovým
podbradovým ľahko odopínateľným pásikom, dažďovým kanálikom,
vhodná na práce vo výškach a nad vodou, spĺňajúca normu EN397,
440 V. Počet: 21 kusov

-

Bezpečnostná prilba pre prácu v nepriaznivých podmienkach;

materiál: plast ABS; podmienka: spĺňa normu EN 397; stabilizovaná
proti vplyvu ultrafialového žiarenia, s väčším počtom vetracích
otvorov; plynulé nastavenie obvodu s indikátorom pre použiteľnosť
prilby; čelový potný opasok; norma EN 397. Počet: 21 kusov
-

Mušľový chránič sluchu s upevnením na ochrannú prilbu, s krčným
oblúkom a penou plnenými tesniacimi vankúšikmi. Počet: 21 kusov

-

Pracovné ochranné okuliare. Počet: 21 kusov

-

Ochranné okuliare vybavené integrovaným chráničom obočia pre
väčšiu ochranu s pevným polykarbonátovým zorníkom s ochrannou
vrstvou proti poškrabanoiu a zahmlievaniu. Počet: 21 kusov

-

Skladaný respirátor bez ventilu FFP1 proti netoxickým pevným
časticiama kvapalným aerosólom v koncentráciách do 4,5x NPK/PEL.
Počet: 84 kusov
Odolný a nepremokavý univerzálny prepravný vak s dvoma
ramennými popruhmi, rozmery 30x30x60 cm. Počet: 21 kusov

-

-

Základný typ postroja určený na štandardné práce v stavebníctve
(pokrývači, klampiari apod.) so zadným a predným kotviacim
prvkom, nastaviteľnými ramennými a stehennými popruhmi a
predĺženým popruhom k zadnému záchytnému prvku, spĺňa normu
EN 361 (CE 0082). Počet: 21 kusov
Vrchné oblečenie vybaviť označením príslušnosti ku projektu –
vyšitie alebo potlač.

Predpokladaná hodnota zákazky: cena bez DPH do 16 500 EUR.
Celková ponuková cena predmetu zákazky je vrátane jeho doručenia tovaru na adresu
verejného obstarávateľa .
4. Miesto dodania tovaru: 053 62 Bystrany 121
5. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti.
Predložiť variantné riešenia nie je umožnené.
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
6. Lehota na dodanie tovaru: predpoklad: 02/2014
7. Predmet zákazky bude financovaný z ESF, štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov
obce Bystrany.
8. a) Lehota na predloženie ponuky: do 10.01.2014 do 10.00 hod.
b) Miesto predloženia ponuky: adresu je uvedená v bode 1. tejto výzvy
c) Spôsob predloženia ponuky: v listinnej forme, s požadovanými prílohami, a to
poštou alebo osobne, v lehote na predkladanie ponúk. Ponuku je potrebené predložiť v
uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta
podnikania uchádzača, s označením: „Súťaž – pracovné odevy – neotvárať!.
d) Otváranie ponúk: 10.01.2014 o 10.15 hod. v kancelárii starostu obce Bystrany
9. Lehota viazanosti ponuky: do 31.03.2014
10. Pokyny na zostavenie ponuky
a) Ponuka musí byť vyhotovená v listinnej podobe.
b) Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača, najmä: názov, sídlo, IČO,
štatutárny zástupca, kontakt: telefón, e-mail.

c) Mena a ceny uvádzané v ponuke
Ponuková cena musí byť uvedená v členení:
Cena za celý predmet zákazky: Spolu................................... EUR ( bez DPH )
DPH 20% ........................... EUR
Spolu s DPH....................... EUR
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom za celý
predmet zákazky. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač
v ponuke.
11. Podmienky účasti:
a) Verejného obstarávania sa môžu zúčastniť subjekty, ktoré sú oprávnené tovar
dodať. Uchádzač túto skutočnosť preukáže verejnému obstarávateľovi predložením
fotokópie dokladu o oprávní podnikať.
b) Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút
chránenej dielne. Uchádzač túto skutočnosť preukáže verejnému obstarávateľovi
predložením fotokópie štatútu chránenej dielne.
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ pred podpisom obchodnej zmluvy
na kúpu tovaru požadovať:
a) Doklad o oprávnení podnikať, ktorým je: u právnických osôb výpis z obchodného
registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra, alebo iné oprávnenie,
vydané podľa osobitných predpisov, a to: v originálnom vyhotovení alebo v
osvedčenej fotokópii originálu.
b) Osvedčenú fotokópiu štatútu chránenej dielne.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny.
Ponuková cena predmetu zákazky uchádzača v EUR vrátane DPH = 100%.
Po vyhodnotení, verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky,
upovedomí o tom všetkých uchádzačov, s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý
použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
13. S úspešným uchádzačom uzavrie verejný obstarávateľ v lehote viazanosti Kúpnu zmluvu
podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle
tejto výzvy a relevantných ustanovení Zákona o verejnom obstarávaní.

