
Výzva na predkladanie cenových  ponúk 
 

Pre zákazky s nízkou hodnotu podľa ustanovenia § 117 zákona  

č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ( ďalej len ZVO) 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie:  Stredná odborná škola služieb a lesníctva  

Sídlo organizácie:    Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica   

Zastúpený:     PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka školy    

IČO:               42317673   

DIČ:      2024134453                                  

Kontaktná osoba:     Mária Gregussová, ekonómka   

Tel:      0901911066   

E-mail:      maria.gregussova@sosbs.sk   

 

1. Predmet zákazky: 
      1.1 Názov zákazky: „Street workout zostava a fitnes prvky" 

      1.2 Druh zákazky: tovar 

      1.3 Miesto poskytnutia zákazky: Kolpašská 9, Banská Štiavnica 

 1.4 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka pre úspešného uchádzača v zmysle      

  požiadaviek a podmienok obstarávateľa, uvedených a zakotvených vo všetkých bodoch  v tejto 

výzve. 

 1.5 Lehota viazanosti cenových ponúk bude platná minimálne do 31.12.2021.    

      1.6 Termín dodania tovaru: 30.11.2021 

                        

2. Opis predmetu zákazky :  
2.1 Predmetom zákazky je dodanie zariadení tréningového ihriska. 

2.2 Podrobný popis predmetu zákazky je v Prílohe č. 1 tejto výzvy: Návrh na plnenie predmetu 

zákazky 

2.3 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

            2.4 V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / 

predložených 

            dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu  

            krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o  

            verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.       

Ekvivalentom sa rozumie +/- 5% z rozmeru prvku, viď: Návrh na plnenie predmetu zákazky. 

2.5 O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ. 

 

3.  Predpokladaná hodnota zákazky:  
do  9 000,00 € bez DPH  (slovom deväťtisíc EUR) 

 

4. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

4.1 predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov z rozpočtu na rok 2021 

4.2 verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby 

4.3 platba za predmet obstarávania bude realizovaný bezhotovostným platobným stykom (bankovým 

prevodom) na základe  vystavenej faktúry,  

4.4 faktúra bude vystavená po realizácií predmetu obstarávania  

4.5 splatnosť faktúry nemôže byť kratšia ako 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi  

 

5. Podmienky účasti uchádzačov 

Uchádzač je povinný predložiť doklad o oprávnení dodávať požadovaný tovar v rámci predmetu 

zákazky v zmysle § 32 odst.1 písm. e)ZVO V prípade ak je doklad podľa § 32 odst. 1 písm. e) ZVO 

verejne dostupnou informáciou, nie je potrebné doklad predkladať. 



 

6. Požadovaný obsah ponuky: 

6.1 Cenová ponuka – podrobný nacenený predmet zákazky podľa prílohy č.1. 

6.2 V prípade predloženia ekvivalentných výrobkov, uchádzač upozorní na to vo svojej ponuke a 

súčasne predloží katalógové listy, opisy, fotografie, certifikáty (iné dokumenty), ktoré preukazujú 

súlad s normou  EN16630  

6.3 Meno a podpis náležite splnomocnej osoby podpísať predkladanú ponuku, miesto a dátum, 

pečiatky firmy/spoločnosti. 

6.4  Návrh zmluvy doplnenú a podpísanú štatutánym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača. 

 

7. Lehota na predkladanie ponúk: 

Do  22.10.2021 do 12:00 hod. na mailovú adresu: maria.gregussova@sosbs.sk 

 

8. Otváranie ponúk: 
Ponuky sa otvoria v rovnaký čas po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk dňa 22.10.2021 o 12:15 

hod. 

 

9. Kritéria na hodnotenie ponúk: celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 

 

10. Náklady na ponuku 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania tejto zákazky.  

11. Dôvernosť a ochrana osobných údajov 

 11.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať        

informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, a ani iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 

11.2 Obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracované a chránené 

podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                       

          

12. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.  

Verejný obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného 

cenového rozpätia. 

Verejnému obstarávateľovi z tohto postupu zadávania zákazky nevyplýva povinnosť uzatvoriť 

zmluvný vzťah. 

Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky. 

Uchádzač zaslaním ponuky vyhlasuje, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke 

sú pravdivé a úplné. 

Uchádzač zaslaním ponuky vyhlasuje, že predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny 

dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, ani nebude vystupovať ako subdodávateľ iného 

uchádzača, ktorý predkladá ponuku. 

 

 

V Banskej Štiavnici, 13.10.2021 

                                                                       

        

                         PhDr. Viera Gregáňová 

                              riaditeľka školy 

Zoznam príloh: 

Príloha č.1: Návrh na plnenie predmetu zákazky 

Príloha č.2: Návrh kúpnej zmluvy 

 


