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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 „Zariadenie a vybavenie projektu“ 

 
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. Elena Mazúchová 
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: zariadenie a vybavenie projektu. 
4.  Slovník spoločného obstarávania (CPV):  30213100-6, 48624000-8, 48761000-0.  
5. Opis predmetu zákazky:     
„Zariadenie a vybavenie projektu“ 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 zariadenia : 

- 13 ks notebookov s taškou so základnou špecifikáciou min. : procesor Intel Core 2 Duo a jemu 
podobné, 1x 1024MB DDR2 RAM, vrátane operačného systému, 

- 13 sád kancelárskeho balíka – Office a antivírový program, 
- 1 ks USB kľúč na prenos dát do notebooku, min. špecifikácia : kapacita min. 4 GB, 
- 1 ks základná zostava, interaktívna tabuľa umožňujúca prenos dát do počítača, prenosová 

jednotka umožňuje prenos dát a špeciálne funkcie pomocou tlačidiel umiestnených na nej, 
- 1 ks vizualizér – prenosná dokumentačná kamera určená pre vizualizácie – snímanie 

textových a obrazových dokumentov, ako 3D objektov a ich následnú projekciu pomocou 
LCD/DLP projektora. Minimálna technická špecifikácia : 1024 x 768 pixelov, CCD snímač, 8x 
digitálny zoom, 

- 1 ks mobilný stojan na tabuľu – využívané v rámci vyučovania, 
- 1 ks stropný držiak na školský dataprojektor, univerzálny s nastaviteľnou dĺžkou, využívaný 

v rámci vyučovania, 
- 1 ks tašky k vizualizéru na jednoduchší prenos 
- 1 ks prenosný vozík – nastaviteľný na kolieskach, pod notebook. 

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: 14 266,75 EUR ( 429 800 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 31.5.2009.  
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11. Lehota viazanosti ponúk: do  31.5.2009 
12. Podmienky a lehota na predkladanie ponúk: 

� lehota na predkladanie ponúk je do: 20.05. 2009, 16:00 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 „Zariadenie 

a vybavenie projektu“, 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  05.05.2009 

   
  

    
 

                                                                                                                  
 
 
                                                                                                                  Mgr. Elena Mazúchová 

       riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


