
Spojená škola internátna, 
M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo 

___________________________________________________________________________  

postup zadávania zákazky 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 
o verejnom obstarávaní“) 

 
Výzva na predkladanie ponúk 

 
Základné informácie:  
 
1.  Predmet zákazky  
 
     Pracovné stroje stolárskej dielne  
 
2.  Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
    Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 
    IČO: 37982702 
    M. Urbana 160/45, 029 01  Námestovo 
    Slovensko 
    Kontaktné miesto: Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 
    Kontaktná osoba: Mgr. Margaréta Koptová 
    Mobil: +421 911565123 
    Telefón: + 421 435522887 
    Fax: +421 435522887 
    Email: ssino@ssino.sk 
    Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ssino.sk 
 
   Spojená škola internátna je verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) 
 
3. Opis predmetu zákazky 
     

Predmetom zákazky je dodanie pracovných strojov do stolárskej dielne podľa prílohy č. 1. 
 
     Predmety dodania musia byť nové, nepoužívané, nerepasované. 
  
4. Predpokladaná cena predmetu zákazky   
 
     Do 5 300, - EUR s DPH 
 

V poskytnutej informácii o predpokladanej cene zákazky sa uvedie cena predmetu zákazky  
celkom v zložení: 

  
- cena predmetu zákazky bez DPH 
- výška DPH  
- cena predmetu zákazky vrátane DPH . 
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V predloženej ponuke do ceny ponuky musia byť zahrnuté všetky náklady spojené             
s  dodaním predmetu zákazky na miesto: Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, 
Námestovo.  
 
 Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 
informácie o predpokladanej navrhovanej cene. 
 

5.   Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
  
      Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.  
 
6.   Lehota na predkladanie ponuky  
 
      Lehota na predkladanie ponúk je do: 24.7.2014 do 15.00 hod.  
 
7.   Spôsob predloženia ponuky  
 
      Elektronickou poštou na adresu: greta@ssino.sk 
 
8.   Obsah ponuky  
 
      Ponuka musí obsahovať:  ponuku na celý predmet zákazky na vo formáte. pdf.  
 
9.   Variantné riešenia  
  
      Variantné riešenia sa nepripúšťajú.  
 
10. Kritérium hodnotenia 
  
      Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH     
      za dodanie požadovaného predmetu zákazky. 
       
11. Použitie elektronickej aukcie  
 
      Nepoužije 
  
12. Uzavretie zmluvy /Vystavenie objednávky/  
 
       Verejný obstarávateľ vystaví objednávku úspešnému uchádzačovi, ktorý v stanovenej     
       lehote na predkladanie ponúk predložil najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH na celý     
       predmet zákazky.  
 
13. Obchodné podmienky 
  
       Dodanie objednaného tovaru do 5 pracovných dní od obdŕžania písomnej objednávky. 
       Objednaný tovar doručiť na adresu: Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45,  
       Námestovo.  
       Na tovar dodaný na základe písomnej objednávky bude vystavená samostatná faktúra. 
       Prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho.  
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       Záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem,  
       Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je 14 dní od jej  
       doručenia verejnému obstarávateľovi,  
 
14. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:  
 
      Nie. 
 
15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
   - nebude predložená ani jedna ponuka,  
   - ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
   - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám      
     vo výzve na predkladanie ponúk,  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
 
 
 
Prílohy:  
Príloha č.1 Zoznam pracovných strojov, príslušenstvo 

 
 
 
 
V Námestove:  16.7.2014 
 
 
Vypracoval: Mgr. Margaréta Koptová 
 
Schválil: PhDr. Ľubica Glombová, riaditeľka školy   
 
       


