
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 

zákazka postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Základná škola s VJM  

Sídlo: Hlavná 115, 930 11  Topoľníky  

IČO: 36081051  

DIČ: 2021322490  

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Mgr. Zuzana Takácsová 

Telefón: 031/5582216  

Email: zstopolniky.riaditel@gmail.com  

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Adriana Udvarošová 

Telefón: 031/5582216  

Email: zstopolniky.sekretariat@gmail.com 

2. Predmet zákazky 

2.1. Názov zákazky: Školské stoly a stoličky 

2.2. CPV – spoločný slovník obstarávania: 36151000-4 

2.3. Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru 

2.4. Typ zmluvy (Forma vzniku záväzku): objednávka 

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola s VJM, Hlavná 115, 930 11  

Topoľníky  

3.2. Termín dodania predmetu zákazky: 16.12.2014 

3.3. Spôsob dodania predmetu zákazky: dopravu na miesto dodania predmetu zákazky 

zabezpečuje dodávateľ 

4. Stručný opis predmetu zákazky 

 

P.č. Názov a špecifikácia PZ MJ Množstvo 

1. 

Školský stôl dvojmiestny výškovo nastavitelný + 

drôtené koše, veľ. 3-6, oblé hrany na doske, farba 

konštrukcií červená 

ks 14 

2. 

Školská stolička výškovo nastavitelná, veľ. 4-6, farba 

konštrukcií červená  

 

ks 28 

3. 

Školská katedra so šuflíkom, veľ. 6, farba konštrukcie 

červená 

 

ks 1 

4. 

Učiteľská stolička čalúnená, veľ. 6, farba konštrukcie 

a čalúnenia červená 

 

ks 1 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 1900,00 € s DPH 



 

6. Predkladanie cenových ponúk 

6.1 Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. 

6.2 Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj dovoz a vyloženie predmetu 

zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky. 

6.3 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 05.12.2014 do 12.00 hod. 

6.4      Cenové ponuky + farebný obraz  z  predmetu  zákazky  sa  doručujú  v  listinnej    

           podobe  v uzatvorených  obálkach  a označujú  sa  „Školské  stoly  a  stoličky –   

           NEOTVÁRAŤ“ 

6.5 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Základná škola s VJM, Hlavná 

115, 930 11  Topoľníky. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom 

poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému 

obstarávateľovi. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do 

kancelárie základnej školy. 

7. Podmienky financovania predmetu zákazky 

7.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou 

bezhotovostného platobného styku.  

7.2 Zálohy ani preddavky nebudú poskytované. 

7.3 Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na miesto dodania. Prílohou 

faktúry bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí tovaru. Splatnosť faktúry je 

10  dní po prevzatí faktúry verejným obstarávateľom. 

8. Podmienky účasti uchádzačov 

8.1     Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky   

          (kópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra). 

9. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

9.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky alebo ekonomicky najvýhodnejšia 

ponuka za celý predmet zákazky. 

10. Obsah ponuky 

10.1 Ponuka musí obsahovať: 

- Ocenenie predmetu zákazky v súlade so špecifikáciou PZ 

- Doklady v zmysle bodu 8.1 

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

11.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači emailom oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia. 

11.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka. 

11.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od objednávky, verejný 

obstarávateľ môže vyzvať ďalšieho uchádzača v poradí a doručiť objednávku. 

11.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 

ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa 

alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

11.5 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi. 

 

Spracovala: Ing. Adriana Udvarošová 

V Topoľníkoch, dňa 26.11.2014 

 

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

             Mgr. Zuzana Takácsová 

                      riaditeľka školy 


