
 
 
            Gymnázium v Sobranciach, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm.d) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)  
realizuje výber  dodávateľa zákazky s názvom: „Konvektomat“ v  zmysle nižšie špecifikovanej výzvy. 

 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY  

_________________________________________________________________________________
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
  

 

1.NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 

Názov: Gymnázium 
IČO: 00161187  
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Mižák – riaditeľ  školy 
S í d l o 
Obec (mesto):  Sobrance                    PSČ: 073 01 
Ulica: kpt. Nálepku                               Číslo: 6 
Telefón: 056/6522464    

       DIČ:                                                         2020740623 
       Bankové spojenie :                               Štátna pokladnica 
       Číslo účtu :                                             7000191849/8180     
 
 

Druh verejného 
obstarávateľa:  

Podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní  

Hlavný predmet činnosti:  Vzdelávanie, škola  
Kontaktná osoba pre otázky k 
verejnému obstarávaniu:  

 

• Ing. Michal Dinič 
e-mail:  m.dinic@azet.sk   
tel. č.:    0915 868 648 

 
 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na 
internetovej adrese (URL): www.gsobrance.edupage.sk 

 

2.OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
 

Názov zákazky:    „Konvektomat.“ 

 
Zákazka s nízkou hodnotou. 
 
Druh zákazky: tovary 
 
NUTS kód:  
SK 042 
 
Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je  dodávka  tovaru – konvektomatu 1 ks včítanie montáže a zaškolenia 
obsluhy. 

Podrobný opis  vrátane špecifikácie a množstva je určený a vymedzený v rozsahu tak, ako je uvedené  
v zadaní.  

 



 

 
 

V prípade, že sa jednotlivé položky v opise predmetu zákazky  odvolávajú na konkrétneho výrobcu, 
výrobný postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač vo 
svojej ponuke ponúknuť ekvivalentný tovar s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a parametrami . 

Ekvivalentný  tovar  s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a parametrami musí uchádzač v svojej 
ponuke  zdôvodniť. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 11 777,13 Eur bez DPH   
 

3. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Gymnázium v Sobranciach.   
 

4. LEHOTA VÝSTAVBY DIELA ALEBO TRVANIE ZMLUVY 

• Lehota  dodávky: do 21.12.2018 
 
 

5. ROZDELENIE ZÁKAZKY NA ČASTI 
 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky. 
 

6. OBHLIADKA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:  
Nie je potrebná 
 

7. TYP ZMLUVY (PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, OBCHODNÉ PODMIENKY) 
 

- výsledkom  súťaže  bude Kúpna zmluva. 
-          

8.  PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY (PLATOBNÉ PODMIENKY) 
 
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov MŠ SR. Platba za zhotovené dielo bude realizovaná po 
dodávke, montáži a zaškolení obsluhy na základe vystavenej faktúry.  
 
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby ani preddavky na zhotovenie diela.  
 
 

9. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
Pre účasť v zadávaní zákazky hospodársky subjekt/uchádzač v ponuke predloží aktuálny doklad pre 
splnenie podmienky osobného postavenia - podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní – oprávnenie na uskutočnenie stavebných prác, ktoré zodpovedá predmetu zákazky. 
Hospodársky subjekt/uchádzač môže stanovenú podmienku účasti preukázať aj zápisom do zoznamu 
hospodárskych subjektov (ust. § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).         
Subjekt/uchádzač  predmetný predloží predmetný doklad ako fotokópiu.  
 

10. OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA 
 
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo 
oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:  
 

- Návrh na plnenie kritérií – vzor - Identifikačné údaje uchádzača – názov alebo obchodné 
meno, sídlo, adresa, IČO,  IČ DPH, DIČ, štatutárny orgán, kontaktná osoba – telefón, email. 

- Kópia aktuálneho dokladu pre splnenie  podmienky účasti  podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní . 



 

 
- Súčasťou  cenovej ponuky budú údaje:-  Vami navrhovaný typ , opis s  technickými 

parametrami.   
 

11. MENA CENY V PONUKE A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY  
 

Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.  
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude 
konečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán ako cena maximálna (ďalej len „ zmluvná 
cena“). 

Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu 
podľa bodu 2 tejto výzvy.   

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení:  

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH    
Sadzba DPH a výška DPH 
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, upozorní v ponuke.  
 
Spôsob určenia ceny predmetu zákazky 
 
        -  Ponuková cena, musí byť zostavená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996  Z. z. o cenách,  
 vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva a je stanovená ako cena konečná.   

- V cene je započítaná dodávka a montáž konvektomatu včítanie zaškolenie obsluhy. 
 

 

12. OZNAČENIE  PONUKY UCHÁDZAČA 
 

- heslo súťaže:  „Konvektomat. “  
 

 

13. JAZYK PONUKY 
 

Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku 
(slovenskom). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 
úradným prekladom do štátneho jazyka (to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom 
jazyku).   
 

14. LEHOTA, MIESTO A S PÔSOB PREDKLADANIA  PONUKY 
 
 a) Lehota na predloženie ponuky: 07.12.2018 , do  11,30 hod 

 b) Ponuku doručiť elektronický  na adresu: gsobrance@gsobrance.edu.sk 
 
 

15. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK  
 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena v EUR s DPH za zhotovenie predmetu 
zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako „cenová 
ponuka“. 
 
Ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na I. mieste, 
ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej ponuky.     
 



 

 
 
 
 

16. VYHODNOTENIE  PONÚK A OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky, ktoré 
spĺňajú podmienky a požiadavky  verejného obstarávateľa stanovení vo výzve na predkladanie  
ponúk.  
 
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk elektronicky.   
Predpokladaný termín oznámenia výsledku je do 3 dní od otvárania ponúk . 
 
 

Dôvody na zrušenie súťaže: 
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

� nebude predložená ani jedna ponuka, 
� ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom, 
� ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, stanoveným 

verejným obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk a návrh ceny v ponukách bude 
vyšší ako určený rozpočet verejného obstarávateľa,  

� ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo  toto zadávanie zákazky. 
 
 
 

17. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 

Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky  uchádzači  nemajú  nárok na  
úhradu. Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť v prieskume trhu návrh Kúpnej zmluvy. Verejný 
obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie  KZ.  
 
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, pričom uzavretá zmluva nesmie byť 
v rozpore s podmienkami uvedeným v tejto výzve na predkladanie ponúk a cena v zmluve nesmie byť 
v rozpore s cenou, uvedenou v úspešnej ponuke.  
  
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie 
daného predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, za dodržania základných princípov 
verejného obstarávania – princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu 
transparentnosti a princípu proporcionality, princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti.   
Predložené cenové ponuky uchádzačov, ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije na iný ako vyššie 
uvedený účel a bez súhlasu uchádzačov.  
 
 

                     
                                                                                                       Ing. Michal Dinič 
                                                                                          zodpovedný za verejné obstarávanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


