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Výzva  
na predloženie ponuky - postupom zákazky  

v zmysle § 9 ods. 9 č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:  Základná škola s materskou školou sv. Kríža 
Sídlo:   Petržalská 21, 06001 Kežmarok 
IČO:   42035724 
Kontaktná osoba: PaedDr. Pavol Krajči 
Telefón:  052 456 5002 
E-mail:  skola@zspetkk.edu.sk 
  
2. Identifikácia predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je dodanie školského nábytku do chemicko-fyzikálnej učebne 
vrátane dovozu a montáže:  

 demonštračný stôl pre odborné učebne (1x pracovná doska postforming 
28mm, 2x dvojskrinka, 1x skrinka na elektrický rozvádzač, 1x nerezový drez 
s pákovou batériou -  rozmery: 900x2320x720 mm,  dekor: buk 

 stredový médiový panel  - (1x uzamykateľná schránka pre prípojné miesta, 1x 
nerezový drez, 1x páková batéria, 1x uzamykateľný priestor pre vedenie 
médií - rozmery: 800x1350x520 mm) – 5 ks 

 prepojovací panel – 1 ks. 

 učiteľský stôl na doskovej podnoži, farba káblovej priechodky: strieborná, 
rozmery: 760x900x700 mm, dekor: BUK – 1 ks 
 

 
Predpokladaný termín ukončenia realizácie projektu: 09/2014  
Predpokladaná hodnota zákazky: 6.000,00 EUR s DPH  
 
3. Financovanie predmetu obstarávania:  
 
Predmet zákazky  bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
 
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných 
predpisov, a to jednorázovo po skolaudovaní prác.  
  
 
 
 

mailto:skola@zspetkk.edu.sk


 

2 

 

4. Podmienky účasti:  
  
Jednotliví uchádzači predložia k cenovej ponuke doklad o oprávnení poskytovať 
tovar a práce odpovedajúce predmetu zákazky (napr. výpis z obchodného, resp. 
živnostenského registra). V prípade, že je uchádzač zapísaný v zozname 
podnikateľov pre verejné obstarávanie, je platným dokladom aj kópia potvrdenia 
úradu pre verejné obstarávanie.  
 
5. Termíny:  
  
Predloženie cenovej ponuky: 04.09.2014 do 10,00 h 
Osobné doručenie:   8,00 h – 15,00 h (posledný deň do 10,00 h)  
Otváranie obálok:   04.09.2014  
Oznámenie o výsledku:  po vyhodnotení predložených ponúk 
Termín viazanosti ponúk:  30.09.2014 
 
6. Podmienky predloženia cenovej ponuky:  
  
Cenová ponuka musí obsahovať: 

 identifikáciu uchádzača, 

 opis predmetu zákazky, 

 doklad o oprávnení poskytovať práce odpovedajúce predmetu zákazky v 
zmysle bodu 4 tejto výzvy, 

 cenovú kalkuláciu.  
  
Uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v 
zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené 
s dodávkou predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu.  
  
7. Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky: 
 
Miesto: 
adresa uvedená v bode (1)  
Spôsob:  
Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne. 
 
Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a 
sídlo) a označenie: Súťaž –  „Školský nábytok do chemicko-fyzikálnej učebne“ –
Neotvárať. V prípade neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné otvorenie 
obálky.  
  
Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku.  
 
8. Kritérium hodnotenia: 
 
Najnižšia cena v EUR s DPH, resp. cena celkom za celý predmet zákazky. 
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9. Ostatné informácie: 
 
S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v zmysle obchodného zákonníka. 
 
Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako 
súčasť dokumentácie tejto zákazky. 
 
V Kežmarku dňa 02.09.2014 
 
 
 
   

 
 
 

PaedDr. Pavol Krajči 
          riaditeľ školy 

 


