
Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
 

1. Verejný obstarávateľ: 

 

Názov verejného obstarávateľa: obec Nižná 

Sídlo: Nová doba 506, 027 43  Nižná 

IČO: 00314684 

DIČ: 2020561752 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Tomáš Kubica 

tel. č. kontaktnej osoby: +421903643918 

e-mail kontaktnej osoby: asistent@nizna.sk  

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.nizna.sk  

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  

 

Vybavenie MŠ pre vzdelávacie aktivity v oblasti Človek a príroda. 

 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce):  

 

Tovary bežne dostupné na trhu. 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:  

 

Kraj: Žilinský, okres: Tvrdošín, obec: Nižná, ulica: Orličie č. 605/1 (budova materskej školy) 

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 

podmienky): 

 

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená písomná objednávka. Lehota na dodanie predmetu 

zákazky je 2 týždne od vystavenia písomnej objednávky. Splatnosť faktúry 60 dní. 

 

7. Opis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je dodanie vybavenia pre vzdelávacie aktivity v oblasti Človek a príroda 

v nasledovnom rozsahu: 

7.1  Interaktívna tabuľa 

 set obsahujúci interaktívnu tabuľu (min. požiadavky: SK+CZ podpora, práca 

prstom aj perom, popis fixkami, keramická-magnetická, 82" pasívna plocha), 

projektor (min. požiadavky: 3LCD, XGA, 1024x768, 4:3, 3200 ANSI, 16000:1, 5-

10000 hod), držiak projektora 

 Počet kusov: 2 

7.2 Notebook 
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 min. požiadavky: CPU min. Core i5 10210U, 8GB RAM, HDD 128GB M.2 SSD 

+ 1TB HDD (256GB SSD), WiFi, BT, GeForce MX330 2GB, 15.6 FHD AG LED, 

backlit kb, Win 10 64-bit 

 Počet kusov: 2 

7.3 CD – prehrávač 

 prenosný rádiomagnetofón s kazetovou mechanikou a CD prehrávačom 

kompatibilným min. s audio CD/ CD-R/ RW aj MP3, digitálne FM rádio, USB port, 

vstup AUX pre káblové prepojenie s MP3 prehrávačom alebo telefónom, LCD 

displej, slúchadlový výstup 

 Počet kusov: 4 

7.4  Fotoaparát 

 digitálna zrkadlovka (min. požiadavky: 24,1 MPx snímač APS-C, objektív EF-S 

18–55 mm f/3.5–5.6 IS II, Full HD video (1080p), ISO 6 400, 3,0" LCD displej, 

procesor DIGIC 4+, automatický inteligentný scénický režim, 9-bodový autofokus, 

optický hľadáčik, sériové snímanie (min. 3 snímky za sekundu), blesk s 

automatickým výsuvom, Wi-Fi, NFC, kreatívne filtre  

 Počet kusov: 2 

7.5 Ďalekohľad 

 ďalekohľad s integrovaným kompasom, možnosťou zavesenia na krk, zväčšenie 

min. 4x, vhodný pre deti predškolského veku 

 Počet kusov: 9 

7.6 Mikroskop 

 plne funkčný mikroskop pre deti s jednoduchým ovládaním, 2 okuláre, prisvietenie 

vzorky s LED svetlom, min. zväčšenie 8x 

 Počet kusov: 9 

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

 

30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  

32300000-6 Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku 

alebo obrazu 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  

 

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej 

hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom 

prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 

ZVO. 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

 

Kúpna cena bude uhradená bezhotovostným prevodom na základe faktúry dodávateľa po 

dodaní všetkých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky (dodací list s potvrdeným prevzatím od 

objednávateľa bude prílohou faktúry, resp. jej súčasťou). Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa 

jej doručenia objednávateľovi. 

 

11. Podmienky účasti: 

 

Záujemca/uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar v rozsahu predmetu zákazky a nesmie 

mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 



Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

záujemcu/uchádzača. 

 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  

 

Najnižšia cena s DPH. 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 19.11.2021 do: 07:00 hod. 

 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

 

Uchádzač predloží ponuku elektronicky doručením na emailovú adresu: asistent@nizna.sk 

s uvedením predmetu „Prieskum trhu - Vybavenie MŠ pre vzdelávacie aktivity v oblasti Človek 

a príroda“ v lehote podľa bodu 13. a v min. rozsahu podľa bodu 15. 

 

15. Požadovaný obsah ponuky:  

 

Uchádzač predloží ponuku ako prílohu emailu podľa bodu 14. s uvedením min. nasledovných 

skutočností: 

- Identifikácia uchádzača (názov, sídlo, IČO, DIČ, IČDPH (ak relevantné), meno 

a priezvisko kontaktnej osoby, tel. č. kontaktnej osoby) 

- Cenová ponuka v nasledovnom členení: 

Názov položky Značka a typové označenie Počet 

kusov 

Jednotková 

cena bez 

DPH 

Cena 

spolu bez 

DPH 

Interaktívna tabuľa  2   

Notebook  2   

CD - prehrávač  4   

Fotoaparát  2   

Ďalekohľad  9   

Mikroskop  9   

Cena spolu bez DPH  

DPH 

Cena spolu s DPH. 

 

Neplatiteľ DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke. 

 

16. Vyhodnotenie ponúk: 

 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 
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umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 

na predmet zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 

kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  

uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva – objednávka.  

 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

 

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 

 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  

 

Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Nižná, kód projektu v ITMS2014+: 302021L055 

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 

 

10.11.2021 

 

 

 Ing. Jaroslav Rosina, v.r. 

 starosta 


