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Výzva na predkladanie ponúk 
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
Názov:                Spojená škola Poltár 
Sídlo:                  Železničná 5, 987 01  Poltár 
IČO:                    42195462 
Zastúpený:          Mgr. Dušan Zdechovan riaditeľ školy 

 
2. Názov predmetu zákazky.    Elektrická etážová pec 
 
3. Druh zákazky.         Elektrický spotrebič  
 
4. Miesto dodania predmetu zákazky.      Spojená škola Poltár 
 
5. Termín dodania predmetu zákazky.      Do 60 dní od podpísania zmluvy 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky.           12 000,00 € 

 
7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi.    

 
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie ( ďalej len „informácie“) medzi verejným 
obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou, spôsobom, 
ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Informácie môžu byť doručené e-mailom, 
poštovou zásielkou alebo osobne. Z komunikácie musí byť zrejmá identifikácia 
uchádzača. 

 
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke.     

  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 
Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách (EUR) 
Ak je uchádzač plátcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
Sadzba DPH a výška DPH 
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

 
9. Stručný opis predmetu zákazky.   Elektrická etážová trojrúrová pec 
 
10. Rozdelenie zákazky na časti.   nie 
 
11. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia. 

 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods.1 zákona o verejnom 
obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne 
overených kópií v rozsahu platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
(Výpis z obchodného registra - fotokópia) 
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12. Podrobný opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia 
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
 
Podrobná technická špecifikácia je súčasťou podkladov. (príloha č. 2 ) 

 
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk. 

 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je cena s DPH za dodanie predmetu zákazky. 
 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu 
cenu za predmet zákazky v EUR s DPH. 
Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú 
najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR s DPH. 
 

 
14. Obchodné podmienky. 

 
Súčasťou súťažných podkladov je priložený Návrh zmluvy. ( príloha č. 1) 
Uchádzač nemá právo meniť ustanovenia Kúpnej zmluvy. 

 
15. Obsah ponuky. 

 
Predložená ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho 
mene v záväzkových vzťahoch. 
Ponuka musí obsahovať: 
Návrh uchádzača na plnenie kritérií  
Vyplnenú a podpísanú podrobnú technickú špecifikáciu. (príloha č. 2 ) 
Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti súťaže. 
Návrh zmluvy ( príloha č. 1 ) s vyplnenými údajmi a podpisom uchádzača. 

 
16. Spôsob predloženia ponuky. 

 
Ponuky sa predkladajú doručením prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo 
osobne na adrese:  Spojená škola, Železničná 5,  987 01  Poltár 
Uchádzač vloží ponuku do nepriehľadného obalu a obal ponuky uzatvorí a označí 
údajmi.  
Názov a sídlo verejného obstarávateľa 
Obchodné meno alebo názov, sídlo uchádzača 
Označenie heslom súťaže 
Označenie „ súťaž“  NEOTVÁRAŤ 

 
17. Lehota na predkladanie ponúk.  

 
Predkladanie ponuky je do 18.3.2019 

 
18. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom. 

 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 19.3.2018 v budove Spojenej školy, Železničná 5, 987 
01  Poltár v kancelárii na 1. poschodí. Vyhodnocovanie ponúk bude neverejné. 
 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 ods.1 
zákona o verejnom obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača 
bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali 
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výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní 
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na stránke školy. 
 
Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuka sa prijíma. 
 
Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia 
jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk 
verejný obstarávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača a poradie 
uchádzačov. 
 

 
19. Ďalšie (doplňujúce) informácie. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky 
v súlade s ustanovením §57 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
20. Prílohy. 

Príloha č. 1  Návrh kúpnej zmluvy 
Príloha č. 2  Podrobná technická špecifikácia predmetu zákazky 

 


