
VÝZVA 

na predloženie ponuky na dodanie tovaru a poskytnutie stavebných prác 

 podľa § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 
1. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :  

Názov organizácie: Základná škola  
Sídlo organizácie:  Sadová 620, 905 01 Senica 
IČO:    31827705     
DIČ:   2021077696     
Bankové spojenie: Prima banka a.s.   
Číslo účtu IBAN SK72 5600 0000 0092 1456 5008  
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  
Meno a priezvisko:  Alena Machová 

 Telefón /fax:   034/651 29 10, 0905 621 996 
 E-mail:   machova@zs3senica.sk 
 

2. Predmet zákazky:  „Dodávka a montáž mantinelového systému na 
športové ihrisko ZŠ Sadová 620 Senica“ 
 

3. Typ verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ podľa § 6,  ods.1 d) zákona 
o verejnom obstarávaní 
 

4. Opis zákazky 
Predmetom zákazky je dodávka mantinelového systému s ochrannou sieťou po jednej 
dĺžke a jednej šírke na jestvujúce ihrisko s umelou trávou o rozmeroch 22,2 m (š) x 33,8 m 
(d) špecifikovaná v prílohe č. 1 výzvy 
� mantinelový systém z pozinkovaných oceľových profilov s výplňou z tvrdeného 

polyetylénu s UV stabilizátorom vo výške 1m po celom obvode ihriska, s ochrannými 
sieťami na stĺpoch 3m nad mantinelom na jednej dlhej strane a 3m nad mantinelom 
jednej na krátkej strane ihriska,  pre rozmer 33,8x22,2 m,  

� 2 ks vstupná bránka, šírka 100/110 cm 

 
5. Druh zákazky: poskytnutie služby - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona. Výsledkom 

verejného obstarávania bude zmluva s peňažným plnením. 
 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 
 

7. Miesto uskutočnenia prác:  
Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica 
 

8. Termín dodávky poskytnutia služby:  do 23.12.2015 
 

9. Obhliadka miesta plnenia zákazky 
Vyžaduje sa   

  
10. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
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Hlavný predmet:  34928310-4 Bezpečnostné oplotenie  
 45342000-6 Montáž oplotenia   
 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

11. Predpokladaná hodnota zákazky: 16 500,00 EUR bez DPH 
 

12. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:  
Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním 
predmetu zákazky.  
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke bude vyjadrená v 
EUR s DPH.  
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení:  

• zmluvná cena v EUR bez DPH,  
• sadzba a výška DPH,  
• zmluvná cena v EUR s DPH.  

 
13. Podmienky financovania:  

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu na bežné výdavky na rok 2015. Verejný 
obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.  

14. Podmienky účasti  uchádzačov: 
Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať tovar, službu alebo práce, 
v ktorom musí byť uvedený predmet podnikania oprávňujúci uchádzača poskytovať 
predmet zákazky. U právnickej osoby je to  aktuálny Výpis z obchodného registra“ 
u fyzickej osoby je to Živnostenský list“, doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov a 
doklad o zapísaní do Registra konečných užívateľov výhod. 

15. Obsah ponuky 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  
• Identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a 

funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, telefónne číslo, faxové číslo, meno  a 
priezvisko kontaktnej osoby,  jej telefónne číslo,   e-mailovú adresu). 

• Fotokópiu živnostenského oprávnenia alebo výpisu z OR, doklad o zapísaní do 
Registra konečných užívateľov výhod resp. iný doklad o oprávnení poskytovať 
predmet obstarávania 

• Špecifikáciu – cenovú ponuku na celý predmet obstarávania uvedený v opise (príloha 
č. 1 výzvy) 

• Čestné vyhlásenie (príloha č. 2 výzvy) 
 

16. Lehota na predkladanie ponúk  

Ponuky sa prijímajú do  30.11.2015 do 10.00 hod.. Ponuka predložená po uplynutí lehoty 
na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť 
neotvorená. 

17. Lehota viazanosti  
do 02.12.2015 

 
18. Miesto predkladania ponúk 

adresa verejného obstarávateľa pre doručenie ponúk:  
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Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica 
v obálke označenej heslom „Mantinely - Neotvárať“ poštou alebo osobne. 
 

19. Jazyk ponuky 
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku 
v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem 
dokladov predložených v českom jazyku. 
 

20. Kritéria vyhodnotenia ponúk  
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za predmet zákazky – 
„Dodávka a montáž mantinelov na športové ihrisko ZŠ Sadová 620 Senica“ a splnenie 
podmienok v zmysle bodu14 . 
 

21. Obchodné podmienky  
- Predmet zákazky bude realizovaný na základe Kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 
- Návrh kúpnej zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného 

uchádzača. 
- Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej úspešným 

uchádzačom po zrealizovaní celého predmetu zákazky, termín splatnosti je 14 dní od 
dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 

- Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky, ani zálohové platby. 
- Vzťahy zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov 
vzťahujúcich sa k predmetu zákazky. 

- Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov 
nedôjde k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote 
viazanosti s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z 
predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž 
zverejnená alebo ani jedna z ponúk nesplní sumu stanovenú v predpokladanej hodnote 
zákazky. 

22. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí ponuky. Ostatným 
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie 
o neúspešnosti  

 

  
 

   
 

Ing. Svetlana Chábelová 
     riaditeľka školy  

Príloha č. 1 Tabuľka Špecifikácia zákazky 
Príloha č. 2 Tabuľka Čestné vyhlásenie 


