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Výzva na predloženie ponuky 

 

Obec Nižná 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“) vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 
„IKT vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ v Nižnej“ 

 

1. Identifikácia obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO  
 
Názov obstarávateľa: Obec Nižná 
Sídlo:    Nová doba 506, 027 43  Nižná 
Štatutárny zástupca:   Ing. Jaroslav Rosina, starosta 
IČO:         00314684 
DIČ:           2020561752 
IČ DPH:     neplatiteľ DPH 
Tel.:           +421435309786 
E-mail:       obec@nizna.sk  
Internetová stránka: www.nizna.sk  
Bankové spojenie:    VÚB, a.s. 
Číslo účtu IBAN:   SK46 0200 0000 0039 7466 3359 
                 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Obecný úrad v Nižnej, Nová doba 506, 027 43  Nižná 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Tomáš Kubica, email: asistent@nizna.sk, tel.: +421903643918 

4. Predmet obstarávania: 

Hnuteľné veci (tovar) v rámci projektu lepšenie technického vybavenia odborných učební 
v Z8kladnej škole s materskou školou v Nižnej. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. Návrh kúpnej zmluvy je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 2 (hárok „Položkový rozpočet“). 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   

Na základe prieskumu trhu. 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Miestom plnenia je Základná škola s materskou školou v Nižnej, Nová doba 482, 027 43  Nižná. 
Termín plnenia je do dvoch mesiacov od vystavenia písomnej objednávky, najneskôr do 31.10.2019 
(bod 4.1 návrhu kúpnej zmluvy). 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  
 

Termín dodania tovaru je najneskôr do 31.10.2019 (bod 4.1 návrhu kúpnej zmluvy). 
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10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  
 
Súťažné podklady sú súčasťou výzvy ako jej prílohy č. 1 (návrh kúpnej zmluvy) a č. 2 (oceňovacie 
podklady). 
 

11. Financovanie predmetu zákazky:  
 
Integrovaný regionálny operačný program.  
 

12. Lehota na predloženie ponuky:  
 
26.7.2019 o 9.00 hod., rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na mieste pre jej predloženie (nie 
jej odovzdanie na poštovú prepravu), resp. prijatie elektronickou poštou. 
 

13. Spôsob predloženia ponuky:  
 
a) poštou na adresu Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43  Nižná alebo 
b) osobne na obecný úrad v Nižnej, Nová doba 506, 027 43  Nižná po predchádzajúcej dohode 

s kontaktnou osobou pre prevzatie ponuky uvedenou v bode 3 tejto výzvy alebo 
c) emailom na adresu asistent@nizna.sk.  
 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  
 
Kritériom na vyhodnotenie ponuky je najnižšia cena vrátane DPH.  
 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Uchádzač vypracuje ponuku v nasledovnom rozsahu: 

a) Identifikačné údaje uchádzača – uchádzač predloží vyplnený hárok „Identifikačné údaje 
uchádzača“ uvedený v prílohe č. 3 tejto výzvy (uchádzač vypĺňa iba bunky bielej farby), 

b) Návrh kritérií na plnenie – uchádzač predloží vyplnený hárok „Návrh na plnenie kritérií“ uvedený 
v prílohe č. 3 tejto výzvy (hárok sa vyplní automaticky podľa údajov uvedených v hárku 
„Položkový rozpočet“ – uchádzač iba skontroluje uvedené údaje), 

c) Položkový rozpočet – uchádzač predloží vyplnený hárok „položkový rozpočet“ uvedený v prílohe 
č. 3 tejto výzvy (uchádzač vypĺňa iba bunky bielej farby, pričom uvádza jednotkovú cenu položky 
bez DPH s presnosťou na dve desatinné miesta; ak uchádzač nie je platiteľom DPH, v bunke 
H22 zadá hodnotu „0“, platiteľ DPH bunku neupravuje, DPH sa vypočíta automaticky – uchádzač 

následne skontroluje automaticky vyplnené údaje).  

Uchádzač v prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne na miesto podľa bodu 2 vytlačí všetky 
hárky uvedené v prílohe č. 3, podpíše a príp. opečiatkuje. 

Uchádzač v prípade doručenia ponuky elektronicky odošle vyplnenú prílohu č. 3 tejto výzvy podľa 
pokynov uvedených pod písm. a) až c) a v poznámkach pri jednotlivých bunkách. 

 
16. Otváranie ponúk:  

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 26.7.2019 o 9:30 hod. 

17. Postup pri otváraní ponúk:  

Vyhodnotenie ponúk bude na mieste predkladania ponúk podľa bodu 2 v čase podľa bodu 16. 
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 

18. Lehota viazanosti ponúk:  

Lehota viazanosti ponúk je do 31.8.2019.  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Tomáš Kubica, email: asistent@nizna.sk, tel.: +421903643918. 

20. Ďalšie informácie obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so žiadnym s uchádzačov.  
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V prípade, ak verejnému obstarávateľovi nebude v lehote podľa bodu 12 predložená žiadna ponuka, 
je oprávnený vyzvať na rokovanie jedného alebo viacerých dodávateľov, s ktorými bude rokovať 
o zadaní zákazky. 

 
 
V Nižnej dňa 15.7.2019 
 
 

Ing. Jaroslav Rosina 

 
 
Prílohy:  
 
Príloha č. 1 – návrh Kúpnej zmluvy (dokument Word) 
Príloha č. 2 – podklady pre prípravu ponuky (hárok Microsoft Excel) 
 


