
Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299, 029 57   Oravská Lesná

VÝZVA
na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou a pokyny na 

vypracovanie ponuky 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

na dodanie tovarov s názvom „Školiaci materiál, školiace potreby“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z.

Názov organizácie:    Základná škola s materskou školou 
Sídlo organizácie:     Ústredie 299 

029 57  Oravská Lesná
Zastúpený: Mgr. Miroslav Kvak
IČO:              31902952
DIČ:                       2020574446

Kontaktná osoba:   Mgr. Eva Demková
email: eva.demkova@post.sk 
Mobil: 0907 262 079 

2. Typ zmluvy:  
Kúpna  zmluva  uzatvorená  podľa  §  409  a nasl.  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodného  zákonníka 
v znení neskorších zmien a doplnkov.
3. Názov predmetu zákazky: Školiaci materiál, školiace potreby.
4. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  22111000-1, 22112000-8, 22114100-3, 30195910-4.
5. Opis predmetu zákazky:    
„Školiaci materiál, školiace potreby“ bude súčasťou projektu s názvom „Efektívne stratégie učenia sa 
v 1.a 5.  ročníku“  spolufinancovaného  z Európskeho  sociálneho  fondu  v súlade  so  Zmluvou 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Ide o nasledovné pomôcky :

pomôcky na anglický jazyk pre 5. ročník:
 
- 12 ks Anglická gramatika 1. diel,( obsahuje set 6 ks nástenných tabúľ + tabuľka pre každého žiaka: 

Plural od nouns, Adjectives, Prononuns, To be(present),Present simple ense, Present continuous 
tense),  

- 16 ks Anglická gramatika 3. diel, (obsahuje set 8 ks nástenných tabuľ+ tabuľka pre každého žiaka: 
Alphabet, Human body, My family, Time, Clothes, Shapes and colours, Animals, Opposites),

- 60 ks Project New učebnica studentś book, 
- 4 ks Project New Teacherś book, 
- 60 CD k učebnici, 
- 4 ks kazety k učebnici, 
- 30 ks slovníkov OXFORD Basic English Dictionary, 
- 30 ks slovníkov OXFORD Word Magic+CD-Room, 
- 30 ks slovníkov Lingea, 
- 2 sady Farby AJ, 
- 2 sady Ovocie Aj, 
- 2 sady Zelenina Aj, 
- 2 sady Oblečenie Aj, 
- 2 sady Rodina Aj, 
- 2 sady Trieda Aj, 
- 2 sady Hračky Aj, 
- 2 sady Čísla, 
- 2 sady Anglicky hovoriace krajiny, 
- 2 sady Kde je to?, 
- 2 sady Pozeraj, viď, čítaj, 
- 2 sady Hľadaj opozitá, 
- 2 sady Obraz, veta, párovanie, 
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- 2 sady Nákupný zoznam, 
- 2 sady In the supermarket, 
- 2 sady In the park, 
- 2 sady In the classroom, 
- 2 sady in the street, 
- 2 sady Samovzdelávací diktát slovies, 
- 2 sady Samovzdelávací diktát podstatných mien, 
- 10 ks Abeceda, 
- 10 ks nástenných tabúľ na rôzne témy, 
- 1 ks Cros – Currikular Resources for ..., 
- 15 ks My Family, 
- 15 ks My Falmily: Activity Book, 
- 1 ks There Blly – Goats Aktivity Book, 
- 1 ks DVD, 
- 1 ks Drama with Children, 
- 1 ks Projects with Yong Learners, 
- 1 ks Project Work, Second Edition, 

 pomôcky pre 1. ročník:
 
- 10 sád Penové kocky,
-  6 ks Číslované kocky, 
- 3 ks Veľká sada bábok v kufri, 
- 3 ks Plstenná tabuľa, 
- 3 ks Domáce zvieratá,  
- 3 ks V dome, 
- 3 ks Dopravné prostriedky, 
- 3 ks Rodina, 
- 3 ks Časti tela, 
- 3 ks Lesné zvieratá, 
- 3 ks Štyri ročné obdobia, 
- 21 ks Maňušky zvieratká, 
- 18 ks Rozprávkové čiapočky, 
- 21 ks Čiapky profesie, 
- 1 Rehabilitačná zostava Atlas,
- 9 ks Euro pokladňa,
- 60 ks oceľový rám, 
- 30 ks Magnetické farebné číslice, 
- 3 ks Abeceda obrazy, 
- 3 sady Abeceda na kartách, 
- 12 ks Slabiková skladačka, 
- 3 ks Dopravné značky na stojane, 
- 1 ks Semafór, 
- 12 ks Tématické koberce, 
- 1 ks biela tabuľa pre oba ročníky.

6. Cena: 
Cena za poskytnutý tovar musí byť stanovená za celý predmet zákazky a po položkách s DPH.  Cena 
musí byť vrátane dodania.
Predpokladaná cena: 15 114,52 EUR ( 455 340,00 SKK )  s DPH. 
7. Miesto dodania predmetu obstarávania: 
Základná škola s materskou školou 
Ústredie 299
029 57  Oravská Lesná
8. Rozdelenie predmetu: nie
9. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
10. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky: 
Do 11.12.2009. 
11. Lehota viazanosti ponúk: do  11.12.2009
12. Podmienky a lehota na predkladanie ponúk:
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 lehota na predkladanie ponúk je do:  27.11. 2009, 13:00 hod. V prípade doručenia poštou musí 
byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie 
je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na podávanie návrhov nie je možné predložené ponuky odvolať. 
Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je 
zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré 
vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;

 adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy;
 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR;
 obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Súťaž – neotvárať!“, heslom súťaže „Školiace 

potreby“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a záujemcu.
13.   Kritéria na hodnotenie ponúk:  
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – cena – 100 % - cena za tovar vrátane DPH.
14. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskeho sociálneho fond, štátneho rozpočtu 
a vlastných finančných prostriedkov. Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným 
stykom, po dodaní tovaru na základe predložených faktúr. Lehota splatnosti faktúr nesmie byť kratšia 
ako 21 dní odo dňa doručenia do podateľne verejného obstarávateľa. 
15. Doplňujúce informácie:
1) Lehota na oznámenie vybranej ponuky:  Verejný obstarávateľ  oznámi úspešnému uchádzačovi 

v lehote do 5 dní od zasadania komisie na vyhodnotenie ponúk. 
2) Spôsob  výberu  najvhodnejšej  ponuky:  Verejný  obstarávateľ  vytvorí  3  člennú  komisiu  na 

vyhodnotenie najvhodnejšej ponuky. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým záujemcom, ktorý 
splnil všetky podmienky a ponúkol najnižšiu cenu na celý predmet zákazky. Víťaz bude o svojom 
víťazstve upovedomený písomne a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy. 

3) Verejný obstarávateľ do 5 dní od zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk upovedomí písomne 
účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, že ich ponuky sa odmietli. 

4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
5) Záujemcovia  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. 
6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

V Oravskej Lesnej, dňa  19.11.2009

   

                                                                                                                 

                                                                                                                  Mgr. Miroslav Kvak
     riaditeľ školy


