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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Komárno
IČO:  00306525
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing., Andrea Kabátová
Telefón: +421 352851223
Email: andrea.kabatova@komarno.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/456410
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/456410

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Dodávka svetelných zdrojov do vzdelávacích inštitúcií
Referenčné číslo:  38699/2022

II.1.2)    Hlavný kód CPV
31500000-1

II.1.3)    Druh zákazky
Tovary

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka svetelných zdrojov do Základných a Materských škôl v Komárne, Základnej umeleckej
školy, Zariadenia pre seniorov, Centra voľného času, Tenisového klubu Spartak, Comorra servis - príspevková
organizácia.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
107 537,20 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Základné a Materské školy v Komárne, Základná umelecká škola, Zariadenie pre seniorov, Centrum voľného času,
Tenisový klubu Spartak, Comorra servis príspevková organizácia.

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka svetelných zdrojov do Základných a Materských škôl v Komárne, Základnej umeleckej
školy, Zariadenia pre seniorov, Centra voľného času, Tenisového klubu Spartak, Comorra servis príspevková organizácia.
 
 
Základná škola J. A. Komenského - výmena 1941 ks svetelných zdrojov na úsporné LED svetelné zdroje a výmena a
montáž 18 ks úsporných LED reflektorov do miestností určených na šport. 
Základná škola Rozmarínova - výmena 1931 ks svetelných zdrojov na úsporné LED svetelné zdroje a výmena a montáž
16 ks úsporných LED reflektorov do miestností určených na šport.  
Základná škola s VJM Eötvösa výmena 1733 ks svetelných zdrojov na úsporné LED svetelné zdroje a výmena a montáž
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16 ks úsporných LED reflektorov do miestností určených na šport. 
Základná škola s VJM Móra Jókaiho - výmena 771 ks svetelných zdrojov na úsporné LED svetelné zdroje a výmena a
montáž 12 ks úsporných LED reflektorov do miestností určených na šport. 
Základná umelecká škola výmena 500 ks svetelných zdrojov na úspore LED svetelné zdroje. 
Centrum voľného času - výmena 160 ks svetelných zdrojov na úspore LED svetelné zdroje. 
Zariadenie pre seniorov - výmena 1220 ks svetelných zdrojov na úspore LED svetelné zdroje. 
Comorra Servis príspevková organizácia - výmena 632 ks svetelných zdrojov na úspore LED svetelné zdroje a výmena a
montáž 30 ks úsporných LED reflektorov do krytej plavárne a na termálne kúpalisko v Komárne. 
Tenisový klub Spartak - výmena a montáž 4 ks úsporných LED reflektorov do miestnosti určenej na šport. 
MŠ Komáromi Kacza 33 a 39, MŠ Eötvösa 48 a 64 , MŠ Kapitánova 29, Vodná 29, Lodná 1, Mederčská 39, Nová Stráž
Dlhá 1, Mieru 16 - 2134 ks výmena svetelných zdrojov na úsporné LED svetelné zdroje a výmena a montáž 4 ks
úsporných LED reflektorov so senzorom pohybu.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
107 537,20 EUR bez DPH

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  a)Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t.j. uchádzač musí byť oprávnený dodať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
 
b)podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t.j. uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:  Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  Verejný obstarávateľ požaduje predložiť technické parametre ponúknutého tovaru.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Príloha č. 7 súťažných podkladov.

III.2.2)Podmienky vykonania zákazky
Podmienky sú uvedené v Návrhu Kúpnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 6 súťažných podkladov.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum:  26.01.2023

IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

12.01.2023
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