
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Špitálska 7, 814 92 Bratislava

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Rímskokatolícka  cirkev,  Bratislavská  arcidiecéza,  Špitálska  7,  814  92  Bratislava,  ako
, ods. 1, písm. b) 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:
„Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie - IKT“
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obchodné meno: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Sídlo: Špitálska 7, 814 92 Bratislava
Štatutárny zástupca: Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., biskup a generálny vikár
IČO: 42131685

   DIČ: 2022581341
IČ DPH: SK2022581341

            Tel.č. : 02 572 006 34
            e-mail: podatelna@abuba.sk
            webové sídlo : www.abuba.sk

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
číslo účtu:                   SK62 0900 0000 0051 2351 0951

Predmet a druh zákazky:
Názov predmetu zákazky: „Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie -

IKT“
Názov projektu: Materská  škola  Nepoškvrneného  srdca  Panny  Márie,

Kláštorné nám. 1, Malacky org. zložka Spojenej školy sv.
Františka Assiského Malacky

Poskytovateľ financií: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Druh zákazky: Tovary
Typ zmluvy: Kúpna zmluva

2. Miesto  predloženia/doručenia  ponuky:  ponuky  je potrebné  doručiť  e-mailom  na
mikulova@torvo.sk do 15.05.2020 do 12:00 hod.

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: ponuky je potrebné doručiť elektronicky, kontaktná
osoba: Mgr. Jana Mikulová, telefón: 0948 569 434, e-mail: mikulova@torvo.sk 

4. Predmet  obstarávania: predmetom  zákazky  je  dodanie informačno  komunikačných
technológií (IKT) pre potreby projektu.

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: kúpna zmluva

6. Podrobný  opis  predmetu  zákazky  (predmetu  obstarávania):  predmetom  zákazky  je
dodanie informačno komunikačných technológií (IKT) pre potreby projektu. Bližší opis IKT je
uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  12 312,00  EUR bez DPH.
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8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny

Márie, Kláštorné nám. 1, Malacky.

9. Lehoty  na  dodanie  alebo  dokončenie  predmetu  zákazky  alebo  trvanie  zmluvy:
predpokladaná lehota dodania tovaru v kalendárnych dňoch je 60 kalendárnych dní.

10. Súťažné  podklady  k  výzve  na  predloženie  cenovej  ponuky:  súťažné  podklady  nie  sú
vypracované, všetky potrebné údaje sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program 

12. Lehota na predloženie ponuky: 15.05.2020 do 12:00 hod.

13. Spôsob predloženia ponuky: ponuky je potrebné doručiť e-mailom na mikulova@torvo.sk

14. Kritériá  na  vyhodnotenie  ponúk  s  pravidlami  ich  uplatnenia  a  spôsob  hodnotenia
ponúk: jediným kritériom je najnižšia cena v EUR bez DPH.

15. Pokyny na zostavenie ponuky: ponuku je potrebné vyhotoviť v 1 vyhotovení 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. 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.

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:  uchádzač predloží
návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto výzvy a ocenený opis IKT, ktorý
tvorí prílohu č.1 tejto výzvy 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar.   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.

d. Podpísaný návrh kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č.3 tejto výzvy 

16. Otváranie ponúk: 15.05.2020 o 12:30 hod. na adrese Ing. Richard Tomík, Pri trati 15/A, 820
11 Bratislava.

17. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk bude neverejné

18. Lehota  viazanosti  ponúk:  Uchádzač  je  svojou  ponukou  viazaný  od  uplynutia  lehoty  na
predkladanie ponúk nie dlhšie ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
podľa § 46 zákona.

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: kontaktná osoba: Mgr. Jana Mikulová,
telefón: 0948 569 434, e-mail: mikulova@torvo.sk 

Zodpovedný za vykonanie prieskumu trhu:
Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., biskup a generálny vikár
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Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie v     zmysle ZVO:  
Ing. Richard Tomík

Bratislava, 05.05.2020

Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1.: Výkaz výmer IKT
Príloha č. 2.: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3.: Návrh kúpnej zmluvy
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