
 
                                          
 

 
 
 

Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO: 35678127, DIČ: 2020948765, IČ DPH: -- 

 

    

Výzva na predkladanie ponúk 
(zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Základná škola s materskou školou Centrum I 32 

Adresa:  Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom 

IČO:  35678127 

Zastúpený: RNDr. Jana Vargová, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba: RNDr. Jana Vargová, riaditeľka školy 

telefón: 0907 384 806 

e-mail: vargovaj12@gmail.com 
 
Druh zákazky:   

Zákazka na dodanie tovaru.  

Zákazka obstarávaná postupom zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

 

Názov zákazky:  

„Materiál k vzdelávaniu a k tvorbe učebných materiálov“ 
rozpočtová položka 3.4.5., 4.4.5. a 5.4.5. 

„Spotrebný a prevádzkový materiál“ 
rozpočtová položka 1.4.1. 

 
Opis predmetu zákazky: 

Tovary špecifikované v prílohe.  

 
Predpokladaná hodnota zákazky: 5.750 € bez DPH  
 
Miesto dodania predmetu zákazky:   Základná škola s materskou školou Centrum I 32 
 Centrum I 32, 018 41 Dubnica nad Váhom 
  
Lehota dodania tovaru:   do 30.09.2013  
 
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,     
v ktorých sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude spolufinancovaný v rámci operačného programu Vzdelávanie 
Opatrenie 1.1 „Premena tradičnej školy na modernú“ z Európskeho sociálneho fondu 
(ESF) v rámci projektu „Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria”, kód ITMS: 261 
1013 0437 a to 85% z EÚ, 10% zo štátneho rozpočtu a 5% z vlastných zdrojov 
prijímateľa. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 
 
 



Podmienky účasti: 

V procese vyhodnocovania doručených ponúk prijímateľ prostredníctvom verejne 
prístupných portálov Obchodného, resp. Živnostenského registra overí z výpisov 
uchádzačov, že :  

  uchádzač je oprávnený dodať predmetné tovary, nakoľko to má zapísané 
v predmete podnikania  

  skúmaním zoznamu uvedených osôb oprávnených konať za spoločnosť, či 
členov štatutárnych orgánov uchádzačov nedochádza k možnému konfliktu 
záujmov a možnosti personálneho prepojenia medzi uchádzačmi. Prijímateľ si 
vyhradzuje, že z jemu dostupných zdrojov a informácií nie je nad tento rozsah 
ďalej skúmať iné formy dohovoru s vplyvom na hospodársku súťaž.  

 
Požiadavky verejného obstarávateľa: 

Uchádzač predloží cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať :  

  navrhovanú jednotkovú cenu k požadovaným položkám bez DPH vyčíslenú 
v EUR,  

  celkovú cenu pre požadovaný počet bez DPH, 

  výšku a hodnotu DPH a  

  celkovú cenu s DPH. 

V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke, jeho 
ponúknutá cena sa bude vyhodnocovať ako konečná. 

Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky svoje náklady vrátane zisku. 
Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Kúpnej zmluve, musí 
obsahovať cenu za obstarávaný predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich 
výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu vyhlásenia 
výzvy na predkladanie ponúk. Cena musí byť konečná. 
Lehota splatnosti faktúr bude 30 dní. 

 
Spôsob predkladania ponuky, lehota viazanosti ponuky, vyhodnotenie ponuky: 

Lehota na predkladanie ponúk: do 29.08.2013  

Cenovú ponuku je možné doručiť elektronicky, osobne alebo poštou na adresu 
verejného obstarávateľa:  

Poštou – adresa uvedená v jeho identifikácii,   

elektronicky na e-mail: vargovaj12@gmail.com 

osobné doručenie – kontaktná osoba : RNDr. Jana Vargová 

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky/kuriérom, 
je rozhodujúci deň doručenia ponuky na uvedenú adresu. Uchádzač predloží ponuku 
v zalepenej obálke označenej heslom: „Ponuka materiál – NEOTVÁRAŤ“. Na obálke 
budú uvedené adresy odosielateľa a adresáta.  

Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti 
uchádzačovi neotvorená. 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do: 30.09.2013 
 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk :   

Voľba: Najnižšia cena s DPH 

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky prijímateľa a bude mať 
najnižšiu celkovú cenu, bude vyhodnotená ako úspešná.  

 

Typ zmluvného vzťahu na dodávku :   

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka alebo zmluva uzavretá v lehote 
viazanosti ponúk. V zmluve s úspešným uchádzačom bude uvedené, že uchádzač 
strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytnutou službou, kedykoľvek počas 



platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) 
verejnému obstarávateľovi a oprávneným osobám poskytne potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 
  poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
  najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby, 
  orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
  splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
  osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d ) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a ES. 
 

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky :  

1. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak ani jeden 
uchádzač  nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 

a) nedostal ani jednu ponuku, 
b) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným 

verejným   obstarávateľom 
c) jej zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie. 

2. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, 
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásila výzva na predkladanie ponúk, 

alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má 
verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.  

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania 
zákazky aj v prípade, ak Riadiaci orgán overí proces verejného obstarávania so 
záporným výsledkom.  

 

Uzavretie kúpnej zmluvy:  

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva 
nesmie byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou predloženou 
úspešným uchádzačom. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť 
uzatvorená do 30 dní odo dňa výzvy na uzatvorenie zmluvy.  

Ak úspešný uchádzač  odmietne uzavrieť zmluvu verejný obstarávateľ ju môže 
uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač  ktorý sa 
umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, alebo neposkytnúť verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť 
uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu vyzvaný, verejný obstarávateľ  
môže uzatvoriť zmluvu  s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 

 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

Verejný obstarávateľ na predmet zákazky bude uzatvárať Kúpnu zmluvu. Zmluva 
nadobudne platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom po dni zverejnenia zmluvy na 
webovom sídle školy. 

 
 
V Dubnici nad Váhom dňa 16.08.2013 
 
 
 
 .............................................. 
 za verejného obstarávateľa  
 RNDr. Jana Vargová, riaditeľka školy 
  

  

 


