Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov predmetu zákazky:
„Zabezpečenie knižničného fondu tlačenými odbornými právnickými publikáciami“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Kontaktná osoba:
Tel.:
E-mail:

Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ
37 851 624
PhDr. Zuzana Kostolányiová
+421 33 88 18 309
zuzana.kostolanyiova@justice.sk

Číslo zákazky:

Spr. 3142/2019/229-1

2. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka kníh, odborných publikácií pre knižnicu Justičnej akadémie v
rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných
zamestnancov“, kód projektu v ITMS2014+: 314021M248 (ďalej len „Projekt“).
Zoznam požadovaných knižných titulov je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.
3. Druh zákazky: tovary
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 22110000-4

Tlačené knihy

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 216,11 € bez DPH
5. Termín poskytovania predmetu zákazky:
Lehota na dodanie tovaru je najneskôr do 31.10.2019.
6. Hlavné miesto poskytovania predmetu zákazky:
Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Dodávateľ musí predložiť ponuku na celý predmet
zákazky uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
8. Variantné riešenia:
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenia. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.
9. Výsledok postupu zadávania zákazky:
Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Návrh Kúpnej
zmluvy tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. Uchádzač predložením svojej ponuky potvrdzuje, že súhlasí
s obchodnými podmienkami uvedenými v návrhu Kúpnej zmluvy.
10. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
11. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné doklady:






identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno, adresa sídla uchádzača alebo miesta
podnikania, meno a priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu, IČO, IČ DPH, bankové
spojenie (názov banky), IBAN, SWIFT kód banky, kontaktné tel. číslo, e-mailovú adresu
a internetovú adresu
aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar: (sken) vo vzťahu k predmetu zákazky,
na ktorý predkladá uchádzač ponuku,
cenová ponuka: predložená v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto výzve na
predkladanie ponúk a vo formáte podľa tabuľky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle § 3
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení (ďalej len „zákon o cenách“) vyhlášky
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento vykonáva. Uchádzačom navrhovaná zmluva cena za
poskytovanie požadovaného predmetu zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude vyjadrená
v EUR ako cena maximálna. Navrhovaná zmluvná cena musí pokryť náklady na celý predmet
zákazky, v rozsahu a kvalite podľa toho, ako je to uvedené vo výzve na predloženie cenovej
ponuky. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného
obstarávateľa vo svojej ponuke.

12. Lehota a miesto predkladania ponúk:
Cenové ponuky musia byť predložené elektronicky, e – mailom, v lehote do 26.08.2019 do 12:00
hod. na e-mailovú adresu: zuzana.kostolanyiova@justice.sk.
13. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2019
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa
uvedené v tejto výzve a zároveň ponúkol najnižšiu cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
14. Podmienky financovania:
Predmet tejto zákazky je financovaný prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná
správa a je súčasťou národného projektu, ktorý bol schválený riadiacim orgánom - Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky a následne bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku dňa 20.10.2017. Viac na https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3160281&l=sk
15. Doplňujúce informácie:
Úspešného uchádzača aj neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku
vyhodnotenia ponúk elektronicky. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bude zaslaná všetkým
uchádzačom.
V Pezinku dňa 19.08.2019
Meno osoby obstarávateľa zodpovednej za výzvu :
Zuzana Kostolányiová
Tel.: 033/88 18 309
Fax: 033/88 18 320
e-mail: zuzana.kostolanyiova@justice.sk
Schválil:
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ
Príloha:
príloha č. 1 – Odborné knižné publikácie - zoznam
príloha č. 2 – Návrh Kúpnej zmluvy

