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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
 

  
 
Obec Dlhé nad Cirochou , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyzýva na predloženie ponuky v zmysle 
§ 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky. 
 

1) Názov zákazky:  Obstaranie učebne biológie a chémie 

2) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Obec Dlhé nad Cirochou 

Sídlo:   Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou 
Kontaktná osoba:  Ing. Ján Kníž, starosta obce 

IČO: 00322938 

DIČ: 2020794457 

Tel.: +421 577 622 242 

E-mail: obecdlhe@stonline.sk 

Internetová stránka: http://www.dlhenadcirochou.sk/ 

3) Predmet zákazky: Predmetom zákazky je dodávka vybavenia učebne biológie a chémie v zmysle požiadaviek 
uvedených v Špecifikácii, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy (Príloha č. 1). 

4) Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva 

5) Predpokladaná hodnota zákazky: 54 188,67 eur bez DPH 

6) Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ Dlhé nad Cirochou, Školská 231/4, 06782 Dlhé nad Cirochou 

7) Lehoty na dodanie zákazky alebo trvanie zmluvy: 4 mesiace - Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu so 
šírením ochorenia COVID-19, budú prípadne zohľadnené možnosti predávajúceho.  

8) Spôsob určenia ceny v ponuke: 
a) Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

b) Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas 
doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch 
zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné 
miesta. 

c) Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie: 
- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 
- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

d) Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní označením „Nie som platcom DPH“. 

9) Podmienky účasti  
A. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia  

a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona – 
musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú 
predmetu zákazky.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/
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b) Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktoré zodpovedajú  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, pokiaľ si túto skutočnosť vie 
overiť verejný obstarávateľ sám vo verejne dostupnom príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

c) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre 
verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke 
Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, 
nebude jeho ponuka hodnotená.  
 

10) Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 

Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH  
 
1. Uchádzač musí predložiť Cenový návrh podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy. 
2. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková cena 

je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek. Ceny žiadame uvádzať 
s presnosťou na dve desatinné miesta. 

 
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý predmet zákazky 
v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu 
za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď.   

11) Miesto a spôsob predloženia/doručenia ponuky: 
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.  

1. Ponuka predložená v elektronickej podobe:  
- Ponuka je doručená na emailové adresy:  obstaravanie@outlook.sk, obecdlhe@stonline.sk 
- Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: PONUKA – UČEBŇA 
- V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená Príloha č. 2 

až 5, všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na 
konanie za uchádzača, následne skenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené 
mailové adresy.  

- Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa je 
max. 15 MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť odosielanej pošty presahuje tento limit, verejný 
obstarávateľ odporúča uchádzačom rozdeliť ponuku do viacerých emailov a na túto skutočnosť verejného 
obstarávateľa vhodným spôsobom upozorniť (napr. do predmetu emailu uchádzač uvedie: 1. časť cenovej 
ponuky - „UČEBŇA“, 2. časť cenovej ponuky - „UČEBŇA“ atď.).   

 
2. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:  
- Adresa verejného obstarávateľa: Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou 
- Ponuka musí byť označená nápisom: PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – „UČEBŇA“  
- Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).  

V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená Príloha č. 2 až 5 
(originál),  všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou 
na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu verejného 
obstarávateľa.   

12) Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ 
v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, 
spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá 
prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má na daný účel vyčlenenú, t.j. sumu  45 616,39 EUR bez DPH. 

13) Lehota na predloženie ponuky:  18. 5. 2020 do 14:00 hod.  
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14) Pokyny na zostavenie ponuky:  
Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke v jednom vyhotovení: 

- vyplnené a podpísané Cenový návrh uchádzača - Príloha č. 2 tejto výzvy, 
- vyplnenú a podpísanú Kúpnu zmluvu - Príloha č. 3 tejto výzvy, 
- vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenia uchádzača - Príloha č. 4 tejto výzvy, 
- vyplnený a podpísaný Návrh technického riešenia uchádzača – Príloha č. 5 tejto výzvy. 

Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa tejto výzvy a nebude možné uplatniť inštitút 
vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená. 

15) Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  je slovenský jazyk: Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom 
jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

16) Ďalšie informácie: 
a) Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s poskytovanou službou, a to 

oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

b) Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a 
ním poverené osoby, b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby, c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány 
(Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e. Splnomocnení zástupcovia Európskej 
Komisie a Európskeho dvora audítorov, f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g. Osoby prizvané 
orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu  s  úspešným 
uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom 
a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného 
finančného príspevku, v tomto prípade MPaRV SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto 
obstarávania. 

 

17) Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk  

7. 5. 2020 
 
 
Schválil: Ing. Ján Kníž, starosta obce 
 
 
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky  
Príloha č. 2 – Cenový návrh uchádzača 
Príloha č. 3 – Kúpna zmluva 
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie uchádzača 
Príloha č. 5 – Návrh technického riešenia uchádzača 
 




