
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 
v zákazke vykonávanej v zmysle § 155m ods. 13, v spojitosti s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  
 

Školský nábytok 

 
 

 

Druh zákazky: TOVAR 

 

Verejný obstarávateľ: 

Úradný názov: Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 

IČO: 37813064 

Poštová adresa: Ulica sv. Gorazda 1 

PSČ: 010 08    

Mesto/obec: Žilina 

Štát: Slovenská republika    

Kontaktné miesto (miesta): ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda 1, Žilina 

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Murínová 

Telefón: 041/5656878 

Fax: 041/5656878 

E-mail: sj@zsgorazda.sk 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zsgorazda.sk  

  

Predmet zákazky  

 

1. Názov zákazky:  Školský nábytok 

 

2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 

poskytovania služieb: 

              Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb zadávaná podľa § 9 ods. 9 a § 155m 

ods. 13 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola s materskou školou, Ulica sv. 

Gorazda 1, Žilina. 

 

3. Stručný opis zákazky:  

Verejný obstarávateľ vyhlasuje podlimitnú zákazku, predmetom ktorej je školský nábytok s 

doručením. 

 



3.1 Školská lavica –  23 ks,  výškovo nastaviteľná, kovová konštrukcia, vysoká stabilita a 

pevnosť, odkladací priestor na odkladanie kníh a zošitov, zaoblená hrana, plastové 

koncovky, háčiky na tašky, veľkosť 5-7. 

3.2 Školská stolička – 55 ks, výškovo nastaviteľná, pevné sedáky a opierky,  plastové 

koncovky. 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, 

obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve aj jej prílohách. Nie je prípustné 

rozdelenie predmetu zákazky.   

 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 

predložené. 

 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 

obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 

4. Celkový rozsah: školská lavica – 23 ks, školská stolička – 55 ks. 

   

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

 Hodnota:    3700,- EUR  

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná 

hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ 

považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.   

 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol riadne zhotovený predmet zákazky doručený 

a odovzdaný verejnému obstarávateľovi v termíne do 60 dní odo dňa, v ktorom nadobudne 

účinnosť zmluva medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.  

  

7.Podmienky účasti, obsah ponuky 

Uchádzač predloží v ponuke doklad o tom, že je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu 

aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (originál alebo 

overená fotokópia).  

 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 

v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej 

republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do 

slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu 

predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom  jazyku.  

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  - Najnižšia cena celkom za celý predmet 

obstarávania.  



Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá 

splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý 

predmet obstarávania.  T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za 

celý predmet obstarávania.  

 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je 

potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len 

na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak 

uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným 

obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – 

vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor). 

 

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 

9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 13.12.2013 o 1200 hod.. 

 

Ponuky spolu s dokladom o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu 

aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (originál alebo 

overená fotokópia) a zmluvou v potrebnom počte 3 vyhotovení, ktorá bude vyhotovená 

v súlade s týmito podmienkami – výzvou musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom:  

„Školský nábytok“ 

a s nápisom „Neotvárať“. 

 

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových 

hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk na adresu:  

Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08 Žilina, Slovenská republika    

 

Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú: 

Pracovné dni: Pondelok – Piatok od 08,00 ho 15,00 hod.  

 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci 

termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému  obstarávateľovi. Verejný 

obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, 

kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka 

skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). 

Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda 

vyhodnocované.  

 

 

10. Podmienky vyhodnotenia ponúk  

Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku 

vyhodnotenia.  

 

11. Ďalšie informácie 

11.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31.12.2013.     



11.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

11.3 Verejný obstarávateľ umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní 

v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. V prípade prijatia súťažnej ponuky skupiny dodávateľov 

nebude verejný obstarávateľ vyžadovať od tejto skupiny, aby vytvorili právnu formu 

v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Jednotliví členovia skupiny budú zaviazaní spoločne 

a nerozdielne.  V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak 

skupina dodávateľov predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste, 

ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste 

zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude 

verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny 

v celom procese tohto verejného obstarávania  a uvedú adresu, na ktorú bude verejný 

obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. oznámenie o výsledku a pod.). Verejný 

obstarávateľ bude teda komunikovať len s určeným členom a nie so všetkými členmi 

skupiny.  V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 31 zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh 

zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač - skupina bude podpísaný 

oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v 

čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov 

samostatne. V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača považované za 

odstúpenie od ponuky. V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za 

každého člena skupiny samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený 

zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), 

v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy 

s verejným obstarávateľom.  

11.4 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky 

uvedené v tejto výzve. 

11.5 V prípade, ak poskytovateľ nenávratného finančného príspevku na implementáciu tohto 

projektu neschváli tento proces verejného obstarávania a/alebo nariadi verejnému 

obstarávateľovi uskutočniť nové verejné obstarávanie na túto zákazku, vyhradzuje si 

verejný obstarávateľ právo zrušiť tento postup zadávania zákazky. 

 

 

 

V Žiline, 2.12.2013 

 

 

 

       .................................................... 

                    Mgr. Jozef Englárt, riaditeľ školy 
 

 

 


