
 
 

 Výzva na predkladanie ponúk 
pre zákazky s nízkou hodnotou 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“) . 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
Názov:   Stredná odborná škola služieb a lesníctva 
Sídlo:   Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica 
IČO:   42317673 
Zastúpený:  PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka školy 
Kontaktná osoba: Mária Gregussová - ekonómka 
t.č.                              0901911066 
E-mail:                       maria.gregussova@sosbs.sk  
 
2. Názov predmetu zákazky. 

Dodanie počítačových zostáv 
CPV kód: 30200000-1 

3. Druh zákazky. 
Predmetom zákazky je dodanie: Tovar, služba 

4. Miesto dodania predmetu zákazky. 
Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica 

5. Termín dodania predmetu zákazky. 
31.03.2021 

6. Predpokladaná hodnota zákazky. 
6 971,12 EUR s DPH (slovom šesťtisícdeväťstosedemdesiat jeden 0/12 EUR) 

7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. 
Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie pokladov a komunikácia medzi verejným 
obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom slovenskom jazyku 
a a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov v ponuke, 
podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených 
v týchto dokumentoch. 

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke. 
Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH) cenu uvedie v zložení: 
Cena bez DPH, výška DPH v %, výška DPH v EUR a celková navrhovaná zmluvná cena 
vrátane DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú konečnú zmluvnú cenu.  

9. Stručný opis zákazky 
Nákup a dodanie repasovanej výpočtovej techniky a softwaru  vrátane všetkých 
nákladov na dopravu. Predmetom zákazky je nákup počítačových zostáv v počte 26 ks 

10. Rozdelenie zákazky na časti. 
NIE  

11. Podmienky účasti, doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia. 
Uchádzač je povinný predložiť doklad o oprávnení dodávať požadovaný tovar, 
poskytovať službu 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 predkladať ho v ponuke. 
12. Podrobný opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia 

požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
Príloha č. 1 špecifikácia 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk. 
Najnižšia cena pri dodržaní podmienok zákazky  

14. Obchodné podmienky. 



 
 

Kúpna zmluva 
15. Obsah ponuky. 

Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti podľa špecifikácie a návrh kúpnej zmluvy.  
16. Spôsob predloženia ponuky. 

E-mailom na adresu: maria.gregussova@sosbs.sk 
17. Lehota na predkladanie ponúk. 

Do 23.03.2021 14:00h 
18. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom. 

Výsledok bude oznámený e-mailom najneskôr do 2 dní od vyhodnotenie súťaže. 
19. Ďalšie (doplňujúce) informácie. 

       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku z dôvodu neúmerne 
vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje rovnaký predmet 
zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného 
obstarávateľa, alebo ktoré budú neregulérne alebo inak neprijateľné. Verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak 
v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie princípov 
a postupov verejného obstarávania. 
Verejný obstarávateľ môže požiadať o vysvetlenie ponuky. 
Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, 
upovedomí o tom , s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní 
zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
požiadať uchádzača o písomné vysvetlenie ponuky. Všetky náklady spojené s prípravou 
predloženej ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania. 

 
 
20. Prílohy výzvy na predkladanie ponúk 
  
 Č1 -  špecifikácia PC zostavy 
 Č2 -  čestné vyhlásenie uchádzača 
 Č3 – návrh kúpnej zmluvy 
 
V Banskej Štiavnici 
Dňa: 18.03.2021 
Vypracovala: Mária Gregussová - ekonómka 

 
 

 
 
Za vyzývateľa:                                                                        PhDr. Viera Gregáňová 

                                                                                            riaditeľka školy 


