
VÝZVA 

Predloženie ponuky na školské potreby pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi 
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 s materskou školou  
Sídlo organizácie: Lipová 115, 049 41 Krásnohorské Podhradie 
IČO: 35562447 
DIČ: 2021864570 
Bankové spojenie: VÚB 
Číslo účtu: 1879757353/0200 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 
Meno a priezvisko: Mgr. Agnesa Stupáková 
Telefón: 058/7343031 
Mobil: 0908045538 

E-mail: zslipkraspod@zslipkraspod.edu.sk  
 
2. Typ verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1 b) zákona o verejnom obstarávaní 
 

3. OPIS  
Názov predmetu zákazky: školské potreby pre žiakov a detí  z rodín v hmotnej núdzi 
Druh zákazky: tovar – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky špecifikovaný v prílohe č. 1 
Miesto dodania tovaru: 
Základná škola s materskou školou , Lipová 115 , 049 41 Krásnohorské Podhradie 
Termín dodania tovaru: 2 X do roka - do konca marca 2015 do konca novembra 2015 
Stručný opis zákazky: 
Predmetom obstarávania je zabezpečovanie školských potrieb žiakov z rodín v hmotnej 
núdzi , ktoré pravidelne 2 x v školskom roku zabezpečujeme pre všetkých žiakov školy .Jedná 
sa o písacie , kresliace , rysovacie potreby o základný balíček pre žiakov. Dodávka 
bude bližšie vyšpecifikovaná potrebami žiakov podľa výberu triednych učiteľov. Z týchto 
dôvodov uvádzame aj počty žiakov jednotlivých tried prvého stupňa ZŠ a počet detí v MŠ. 
Tovar žiadame zasielať zvlášť podľa jednotlivých tried v krabiciach prípadne igelitových 
vrecúškach . 
 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet: školské potreby 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 
           700,-   EUR s DPH 
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5. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: 
5.1 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
5.2 Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním 
predmetu zákazky. 
5.3 Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke bude vyjadrená v 
EUR s DPH. 
5.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo výške 
ceny bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 
5.5 Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení: 
- Zmluvná cena v EUR bez DPH, 
- Sadzba a výška DPH, 
- Zmluvná cena v EUR s DPH. 
 
6. Podmienky financovania: 
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z bežných výdavkov prostredníctvom Obec – Krh. 
Podhradie . 
6.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 
6.3 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou (fakturovaním). 
6.4 Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia. 
 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 
Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar (napr. výpis z Obchodného 
registra, výpis zo Živnostenského registra a pod.) uvedený v opise predmetu zákazky. 
 

8. Obsah ponuky 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
8.1. 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). 
8.2 Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa § 26 ods. 2 písm. e) ZVO alebo 
potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle § 
128 ZVO. 
8.3 Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné 
poistenie, sociálne poistenie a príspevok na starobné dôchodkové sporenie a nemá 
evidované daňové nedoplatky. 
8.4. Návrh ceny v EUR bez DPH za jednotlivé položky v priloženej tabuľke, ktorá tvorí prílohu 
č. 1 tejto výzvy na súťaž. 
8.5 Návrh kúpnej zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača. 
 

9. Lehota na predkladanie ponúk 
Ponuky sa prijímajú do 15.02.2015 do 10:00 hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na 
predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená. 
 

 



10. Miesto predkladania ponúk 
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne na miesto predkladania 
návrhov alebo e-mailom na adresu: zslipkraspod@zslipkraspod.edu.sk . 
Neúplný návrh nebude hodnotený. 
Adresa verejného obstarávateľa pre doručenie ponúk: 
Základná škola s materskou školou , Lipová 115 , 049 41 Krásnohorské Podhradie 
Dátum zverejnenie tejto výzvy v profile http://www.zslipkraspod.6f.sk/  :  04. 02. 2015 
 
11. Jazyk ponuky 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
12. Kritéria vyhotovenia ponúk 
12.1Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH. 
12.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého kvalitná ponuka obsahujúca 
najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode tejto 
výzvy. 
 
13. Lehota viazanosti predložených ponúk : 15.02.2014 
 
14. Obchodné podmienky 
- Predmet zákazky bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy uzavretej na dodávku podľa § 
409 a nasl. Obchodného zákonníka, 
- Úhrada za dodaný predmet obstarávania bude počas trvania zmluvy na základe vystavenej 
faktúry po skončení mesiaca; termín splatnosti je 14 dní odo dňa jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi, 
- Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky, ani zálohové platby, 
- Pri omeškaní platby faktúr je dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % 
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania, 
- V prípade nesplnenia si povinnosti uchádzača v stanovenej lehote, je tento povinný 
uhradiť verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny 
za každý deň omeškania, 
- 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 školy. 
 
15. Ostatné 
Zmluvu predloží úspešný uchádzač po oznámení výsledku vyhodnotenia cenových ponúk, v 
ktorej budú zohľadnené obchodné podmienky uvedené v bode 15 tejto výzvy. 
V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne podpísať 
kúpnu zmluvu na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyzve v poradí druhého uchádzača k 
podpisu predmetnej zmluvy. V prípade, ak aj druhý uchádzač odmietne podpísať zmluvu, 
verejný obstarávateľ vyzve tretieho uchádzača k podpisu zmluvy. 
 

Mgr. Agnesa Stupáková  
 riaditeľ školy 



Príloha č. 1 

   Školské pomôcky  

 

Názov obstarávanej 
komodity  

M.j. Predpokladané 
množstvo  

Cena v EUR 
za ks bez DPH 

Cena v EUR 
za ks s DPH 

Cena za 
pož. 
množstvo 
bez DPH 

Cena za 
pož. 
množstvo 
s  DPH 

Skicár biely       
Skicár farebný       
Zošit čistý A5/20 listov       
Zošit čistý A4/40 listov       
zošit čistý A4       
Zošit linkovaný A5/10 
listov 

      

Zošit A5/40 listov       
Zošit notový A5/8 
listov 

      

Zošit čistý A4/60 listov       
Pero guličkové čínske       
Pero guličkové 
pogumované 

      

Pero guličkové 
jednorázové 

      

Ceruzka Flamingo 
trojhranná 

      

Pero guličkové kovové 
Black Line 

      

Ceruzka s gumou       
Guma       
Pastelky Flamingo       
Pastelky voskové TRIO       
Štetce – oblý       
 - plochý       
Výkresy A4       
 A3       
 A2       
Podložka školská       
Farby temperové (6 ks 
– 12 ks) 

      



Farby vodové       
Nožnice školské       
Plastelína       
Náčrtník       
Obaly na zošity hladký        
 Strúhadlo kovové       
Krepový papier       
Trojuholník s ryskou       
Pravítko       
Kružidlo       
Lepidlo tuba        
Peračník jednorázový       
Kancelársky papier A4       
       

Počty žiakov a detí v  ZŠ s MŠ  Krásnohorské Podhradie 

MŠ  - 62  

ZŠ - 56 

Spolu za ZŠ  s MŠ 118 žiakov 

Mgr. Agnesa Stupáková 
                                                                              riaditeľ školy 


