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Spis č.                       Príloha č.7 k Smernici o VO  

                              platnej od 01.06.2019 
 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - prieskum trhu 

na zabezpečenie zákazky s nízkou hodnotou  v zmysle ustanovenia § 117  

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

oslovením vybraných záujemcov, schopných dodať predmet zákazky 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

    Názov:  Školský internát 

    Sídlo:  Považská 7, Košice 040 11 

    IČO:  00606821 

    DIČ:  2021739588 

    Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

    Číslo účtu:  SK47 8180 0000 0070 0018 5916 

    Číslo telefónu:        055/643 52 05, 055/643 38 86 

    e-mail:  sipovke@sipovke.sk 

 

2. Predmet  zákazky: 

a) Názov zákazky: “Šatníkové skrine do žiackych izieb” 

b) Druh zákazky: tovar, služby 

c) Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

39100000-3 - Nábytok 

39290000-1 - Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

3. Typ zmluvy: Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky: Školský internát, Považská 7, 040 11  Košice 

 

5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: predmetom zákazky je dodanie, montáž 

a rozmiestnenie šatníkových skríň do žiackych izieb. Podrobnejší opis predmetu zákazky je 

uvedený v Prílohe č. 4 tejto výzvy. 

 

6. Trvanie zmluvy, resp. lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

najneskôr do 22. 12. 2020. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 11 282,40 Eur bez DPH 

8. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Predmet zákazky sa bude financovať  formou bezhotovostného  platobného styku v lehote  

      splatnosti 14 dní od doručenie faktúry objednávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok. 
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9. Podmienky účasti podľa § 117: 

 

10. Spôsob tvorby ceny: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.. Cenu uveďte bez 

DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH (uchádzač, ktorý nie je platcom DPH 

uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. V prípade, že sa 

počas realizácie zákazky neplatca DPH stane platcom DPH, nevzniká mu nárok na úpravu 

– navýšenie ceny za predmet zákazky o cenu DPH). 

Uchádzač je povinný do navrhovanej zmluvnej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace 

s realizáciou predmetu zákazky (vrátane rozmiestnenia do žiackych izieb a montážou 

predmetu obstarávania), v zmysle tejto výzvy a jej príloh. 

 

11. Obsah predkladanej ponuky: 

Ponuky uchádzač predkladá  v listinnej forme  a musí obsahovať nasledovné dokumenty: 

a) Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 tejto výzvy 

b) Identifikačné údaje uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto výzvy 

c) Čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 3 tejto výzvy 

d) Cenová ponuka podľa prílohy č. 5 tejto výzvy 

e) Návrh zmluvy podľa prílohy č. 6 tejto výzvy 

 

 

12. Označenie obalu ponuky v prípade doručenia poštou alebo osobne 

Uchádzač vloží ponuky podľa bodu 11, do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť 

uzatvorená a označená nasledovnými údajmi: 

 adresa predkladania ponúk (adresa verejného obstarávateľa bod 1) 

 adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania 

 

Podmienky účasti,  ktoré musí uchádzač pred uzatvorením zmluvy preukázať 

 

§ 32 ods. 1 písm. e)  

 

 

je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu 

Splnenie predmetnej 

podmienky účasti verejný 

obstarávateľ overí 

prostredníctvom informačných 

systémov verejnej správy  

§ 32 ods. 1 písm.  f)  

 

nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v SR 

alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého 

pobytu, 

 

uchádzač predloží: 

 

čestné vyhlásenie, že nemá 

uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní (Príloha 

č. 3 tejto výzvy) 

 

Doplnia sa podmienky,  ktoré  vyžaduje verejný obstarávateľ ku konkrétnemu 

predmetu zákazky – neuplatňuje sa 

Ekonomické a finančné postavenie: neuplatňuje sa 

Technická alebo odborná spôsobilosť: neuplatňuje sa 
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 označenie heslom „súťaž Neotvárať“ 

 označenie zákazky: „Šatníkové skrine do žiackych izieb“ 

 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  

a) Do 18. 11. 2020 do 14:00  hod. 

b) Doručenie poštou na adresu uvedenú v bode 1.  tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,  

na sekretariát v čase úradných hodín: od 8:00 – 15:00, elektronicky na emailovú adresu:  

sipovke@sipovke.sk .  

c) Pri doručení ponúk je rozhodujúci, pre posúdenie lehoty predloženia ponuky, dátum a 

čas doručenia verejnému obstarávateľovi. 

d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

14. Lehota viazanosti ponúk: do 31. 12. 2020 

 

15. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk: 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt. Predpokladom úspešného 

vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto 

výzvy na predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, u ktorého existuje 

dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom formou mailovej komunikácie. 

 

16. Počet príloh celkom:  

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Špecifikácia predmetu zákazky 

Príloha č. 5 – Cenová ponuka 

Príloha č. 6 – Návrh zmluvy 

 

 

Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie:  Ing. Agnesa Dobálová                                                                                                                                                                                                                              

 

V Košiciach dňa  11. 11. 2020 

 

mailto:sipovke@sipovke.sk

