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Výzva na predkladanie  ponúk 
__________________________________________________________________________________ 

Zákazka s nízkou hodnotou na dodávku tovaru - postup  podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  

Obec Hladovka 
Hladovka 45 
027 13 Hladovka 
IČO: 0031448000314676 

 
1.1. Štatutárny zástupca: PhDr. Marián Brnušák, starosta obce 
 Tel:+421 905 472 430, email:  ocuhladovka@orava.sk 
 
2. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Ľuboslava Šafrová, poverená výkonom VO 

Tel: 0904 444 280,   e-mail:  obstaravanie@temako.sk 
 
3. Názov predmetu zákazky: 

Vybudovanie odborných učební vrátane ich technického vybavenia Základnej školy 
s materskou školou v Hladovke – Vybavenie učební – Didaktické pomôcky 

 
3.1. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôcok do odborných učební Základnej školy v 
obci Hladovka na miesto uvedené v čl. 5.1. tejto Výzvy. Popis a množstvá sú uvedené v 
prílohe č.1 Cenová ponuka a podrobná špecifikácia dodávky predmetu zákazky je uvedená v 
prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky. 

 
3.2. Predpokladaná hodnota zákazky: 64 791,60 bez DPH 

 
3.3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 

        
4. Komplexnosť dodávky:  

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
               Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku   
              len na niektorú, alebo niektoré položky v rámci predmetu zákazky. 
 
5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 
5.1.  Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ Hladovka 
5.2. Lehota dodania:  do 70 kalendárnych dní od vystavenia objednávky 
 
6. Obsah ponuky: 

Uchádzač predloží v ponuke: 
1) identifikačné údaje o uchádzačovi  
2) cenovú ponuku vypracovanú v zmysle Prílohy č.1  
3) pre splnenie podmienok účasti: 

a)   doklad v súlade s § 32 ods.1 písm.e): doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý  
       zodpovedá predmetu zákazky ( postačuje kópia dokladu) 
b)   čestné vyhlásenie v súlade s § 32 ods.1 písm. f) - že nemá uložený zákaz účasti vo  

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike       
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (odporučený vzor    
ČV je uvedený v Prílohe č. 4) 

         4) špecifikáciu ponúkaného  tovaru , aby bolo možné overiť splnenie minimálnych  
              požadovaných požiadaviek uvedených v Opise predmetu zákazky. 
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7. Podmienky financovania zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Integrovaného operačného programu  kód 
výzvy: IROP- PO2-SC222-2016-13 a vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 
8. Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva 

 Úspešný uchádzač predloží na vyzvanie verejného obstarávateľa podpísaný a vyplnený návrh 
Kúpnej zmluvy, ktorú poskytol verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov (Príloha 
č.3), v ktorej nie je možné uvádzať výhrady, ktoré by odporovali tejto výzve. 
Zmluva uzavretá podpisom oboma zmluvnými stranami nadobúda účinnosť po splnení 
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu zákazky zo strany 
poskytovateľa, t.j. doručením kladnej správy z kontroly VO prijímateľov. 
V prípade, ak nebude schválené predmetné VO strany poskytovateľa NFP, Objednávateľ si 
vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. 

 
9. Lehota na predloženie ponúk: 08.02.2019 do 10:00 hod. 
 Ponuka musí byť doručená písomne.  
 
9.1. Spôsob doručenia:   
9.1.a) poštou, osobne alebo kuriérom  na adresu:  

Ing. Ľuboslava Šafrová – TEMAKO  
Trojičné námestie 188 
027 44 Tvrdošín 
 

9.1.b)  e-mailom na adresu : obstaravanie@temako.sk 
 

Ponuku označiť: „Didaktické pomôcky - Hladovka“ 

 
9.2. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 08.02.2019 o 10:15 hod. na adrese uvedenej v bode 9.1.a) 

 

Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili 
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. 

 
9.3. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. 
  
10. Cena a spôsob určenia ceny  v ponuke  
10.1.  Cenu vypracuje v zmysle Prílohy č.1 Cenová ponuka a Opisu premetu zákazky (Príloha č.2) 

Cena bude uvedená v EUR.  
Uchádzač je povinný dodržať  množstvá tak, ako sú uvedené pri jednotlivých položkách 
v Prílohe č.1- Cenová ponuka 

10.2. Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú  cenu uvedie v zložení: 
celková cena bez DPH 
sadzba DPH a výška DPH  
celková cena  vrátane DPH 

10.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú celkom, a na skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny. 

 
11. Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena. 
  Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH 

cena celkom). 
  Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu  celkovú 

cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných uchádzačov sa 
stanoví podľa  veľkosti ponukových cien. 
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12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške. 
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné 

obstarávanie v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného 
obstarávateľa. 

c) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej 
obsah je v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie ponúk,  
obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola predložená v určenej lehote na  
predkladanie ponúk. 

d) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa 
predkladajú v štátnom - slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument 
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do 
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v 
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka. 

 
 

 
Dňa 28.01.2019 
 
Príloha: Príloha č.1 – Cenová ponuka 
 Príloha č.2 – Opis predmetu zákazky 
 Príloha č.3 – Kúpna zmluva 

Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie 
 
 
Vypracovala: 
Ing. Ľuboslava Šafrová 
poverená výkonom VO 
 
           

PhDr. Marián Brnušák    
         starosta obce 


