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„Ak mi nie čo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím“ 

Výzva na predkladanie ponúk 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)  
 
I.  NÁZOV , ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATE ĽA 
 
Názov organizácie:               Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9 
Tlmače Adresa organizácie: Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače 
IČO:                               17050308 
Krajina:                         Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie: www.soustlmace.edupage.org 
Kontaktné miesto: Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava 
Kontaktná osoba:           Mgr. Lucia Švecová 
Telefón:  +421 905 434 304 
E-mail:                             svecova@visions.cc 
 
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode 
Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len ,,Výzva“). 
 
II.  OPIS 
Názov zákazky I. časti:    Spotrebný materiál 
Názov zákazky II. časti:    Tonery 
Druh zákazky:   Tovary 
Hlavné miesto poskytovania služieb: Stredná odborná škola technická, Kozmálovská 

cesta 9, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače 
NUTS kód:  SK023 

 
Opis zákazky: 
Predmetom zákazky je nákup spotrebného materiálu a toneru určeného na riadenie 
a administráciu projektu „Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, 
ale ak to urobím - pochopím“, spolufinancovaného z Operačného programu Vzdelávanie.  

V súlade s § 34 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uvádza, že ak sa v 
opise predmetu zákazky a v špecifikácii požadovaného tovaru nachádzajú technické 
požiadavky, určujúce konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu 
pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentný tovar, pri dodržaní 
technických požiadaviek verejného obstarávateľa, ktorý bude slúžiť rovnakému účelu. 

Uchádzač pri predložení ekvivalentného tovaru, na to v ponuke upozorní a uvedie technickú 
špecifikáciu tovaru, ktorý je ekvivalentom tovaru, požadovaného verejným obstarávateľom. 
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Možnosť predloženia ponuky:  
Uchádzač predkladá ponuky na obidve časti zvlášť, môže predložiť ponuku na obidve 
časti, alebo iba na jednu časť zákazky. 
 
Povoľuje sa predloženie variantných riešení:  
Nie. 
 
Jazyk ponuky:  
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 1 656,64 EUR  
 
III.  ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE  
Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum:  11.06.2014 
Čas:   14:00 hod. 
 
Ponuka, predložená písomne prostredníctvom pošty, musí byť vložená do samostatnej 
nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, zabezpečená proti neoprávnenému 
otvoreniu a označená nasledovnými údajmi: 

• adresa predkladania ponúk, uvedená v bode I. tejto Výzvy,  
• názov a adresa uchádzača,  
• označenie: „Zákazka podľa § 9 ods. 9 ZVO – NEOTVÁRAŤ“, 
• označenie heslom zákazky: „Spotrebný materiál“ a/alebo „Toner“  - Stredná 

odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače 
 

Ponuka musí byť doručená písomne, poštou, na adresu: Visions, s.r.o., Mgr. Michaela 
Dobrovodská, Štefánikova 23, 917 01 Trnava, alebo e-mailom na adresu: 
svecova@visions.cc. 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2014 
 
IV.  OBSAH PONUKY 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo 
výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa 
osobitných predpisov, alebo výpis z obchodného registra) – stačí fotokópia.  

2. Vyplnený „Návrh na plnenie súťažných kritérií”, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Výzvy – 
vyplní sa podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy „Špecifikácia požadovaného tovaru” (viď 
priložený súbor vo formáte xls.) 

 



 
 
 

Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 
935 28 Tlmače  

 
Telefóny:  Fax:  Bankové spojenie:  IČO: 17050308 
Ústredňa: 036 / 63 41 981,82 036 / 63 41 983 Štátna pokladňa Email:  soustlmace@ kredit.sk 
Riaditeľka: 036 / 63 42 335  7000312938 / 8180 Web: www.soustlmace.edupage.org 
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
Kód ITMS projektu: 26110130560  

„Ak mi nie čo vysvetlíš - zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám si, ale ak to urobím - pochopím“ 

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK  
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za I. časť predmetu zákazky 
vrátane DPH a Najnižšia celková cena za II. časť predmetu zákazky vrátane DPH. 
 
VI.   PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY  
Doba realizácie predmetu zákazky:   
Odo dňa účinnosti „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku” (ďalej 
len „zmluva o NFP”) do uplynutia doby, na ktorú bola zmluva o NFP uzatvorená. 
 
Typ zmluvy: 
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu.  
 
VII.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
Dátum vyhotovenia výzvy: 04.06.2014     
 
Výzvu vypracoval: Mgr. Michaela Dobrovodská 
       
Prílohy:  
Príloha 1 Návrh na plnenie súťažných kritérií 
Príloha 2 Špecifikácia požadovaného tovaru (viď priložený súbor vo formáte xls.) 
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Príloha č. 1:  
 

Návrh na plnenie súťažných kritérií 
 

Predmet zákazky: 
Spotrebný materiál/Toner 
 
Verejný obstarávateľ: 
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače 
 
Kontaktné miesto: 
Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava 
 
 

I. časť zákazky 

Spotrebný materiál 
Cena s DPH 

Cena s DPH 
 

 

II. časť zákazky 

Toner 
Cena s DPH 

Cena s DPH  

 
Názov uchádzača: 
 
Sídlo uchádzača: 
 
Štatutárny zástupca uchádzača: 
 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: 
  
 


