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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Mesto Prievidza ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) sa na Vás obracia s výzvou na predloženie cenovej 

ponuky – tovary – na predmet zákazky definovaný nižšie.  

 

 

1. Názov zákazky:    

Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova v Prievidzi – vybavenie učební 

 

 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: 

 

Názov: Mesto Prievidza  

Sídlo: Námestie slobody 14 

  971 01 Prievidza 

IČO: 00318442  

Štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

 

Kontaktné údaje pre proces verejného obstarávania: 

    Iveta Krajčíková, osoba zodpovedná za VO 

Tel.: +421 465179601  

e-mail: iveta.krajcikova@prievidza.sk 

 

 

3. Predmet zákazky – verejného obstarávania: 

Opis a rozsah zákazky je špecifikovaný v prílohe č.1 tejto výzvy. Ide o dodanie tovarov, 

dopravu, ich montáž a zaškolenie obsluhy pre projekt spolufinancovaný zo zdrojov EŠIF 

v rámci IROP. 

 

Zákazka sa delí na tri samostatné časti, uchádzač môže predložiť svoju ponuku jednu a/alebo 

všetky tri časti zákazky: IKT do učební, Softvér, Nábytok do učební. Bližšie v prílohe č. 1 tejto 

výzvy. 

 

CPV kód: 39162200-7, 48190000-6, 39160000-1 
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4. Predpokladaná hodnota zákazky: 36 098,30 EUR bez DPH spolu, z toho: 

- časť 1: 26 691,80 EUR bez DPH, 

- časť 2:  4 629,33 EUR bez DPH, 

- časť 3:  4 777,17 EUR bez DPH. 

 

5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: áno, tri samostatné časti zákazky, ide o vecne, 

logicky samostatné predmety obstarávania, uchádzač predloží ponuku na jednu a/alebo dve 

a/alebo tri časti zákazky.  

 

6. Možnosť predloženia variantných riešení: nie 

7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a ďalšie podmienky: 

Kúpne zmluvy – rovnaké znenie pre všetky časti zákazky, samostatne pre každú časť zákazky. 

 

Dôrazne odporúčame záujemcom predtým, než predložia svoju ponuku, aby venovali 

pozornosť zmluvným podmienkam. 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak u nich 

existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO a tiež ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. 

a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo 

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia 

uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v zákonom stanovenom rozsahu. 

Úspešný uchádzač (dodávateľ) má povinnosť poskytnúť objednávateľovi k podpisu zmluvy 

zoznam jeho subdodávateľov v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a do 

5 pracovných dní odo dňa akejkoľvek zmeny subdodávateľa nahlásil objednávateľovi údaje v 

rozsahu minimálne podľa ods. 3 v § 41 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

8. Lehota plnenia, platobné podmienky a podmienky spolupráce vyplývajúce z povinností 

prijímateľa pomoci 

Viď kúpna zmluva – do 120 dní od nadobudnutia účinnosti každej z uzatvorených kúpnych 

zmlúv pre časť 1, 2 a 3 zákazky. 

 

 

9. Lehota a miesto na predloženie ponuky:   

 

Do 7.4.2020 do 10:00 hod.  

Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, pri osobnom doručení podateľňa 

Mestského úradu. 

Ponuky sa budú otvárať neverejne dňa 7.4.2020 o 11:00 hod. na Mestskom úrade Prievidza. 

 

10. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) – je oprávnený dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a § 32 ods. 1 písm. f) – nemá 
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uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím s Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

A) Podmienka účasti vo verejnom obstarávaní týkajúca sa osobného postavenia uchádzačov: 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač  preukáže splnenie tejto 

podmienky účasti predložením dokladu o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu 

zákazky. 

Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov 

jedným zo spôsobov, a to nasledovne:  

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení dodávať 

tovar, poskytovať službu, alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu 

zákazky – postačuje fotokópia alebo doklad vytlačený z registra na internete, informácia o 

dostupnosti dokladu na internete alebo  

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO, a z 

ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje stavebnú prácu, ktorá zodpovedá predmetu 

zákazky.  

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo 

potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač 

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme 

aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.  

B) Podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia uchádzačov: podľa § 32 ods. 1 písm. f) 

– nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím s 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti: 

a) čestným vyhlásením alebo 

b) zápisom v zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO. 

 

 

11. Obsah ponuky a pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky: 

Ponuka uchádzača bude predložená v písomnej (listinnej) forme ako originál alebo overená 

kópia dokladov (ak nie je uvedené inak), predložená poštou, kuriérom alebo osobne, v lehote 

na predkladanie ponúk a aby obsahovala nasledovné: 

 

a) identifikačné údaje uchádzača: najmä obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

DPH, kontaktné údaje – štatutárny zástupca, kontaktná osoba, telefón, e-mail,  s uvedením 

časti predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá,  

b) doklad podľa § 32 Osobné postavenie ods. 2 písm. e) – bližšie bod 10.A) tejto výzvy, 

c) doklad podľa § 32 Osobné postavenie ods. 2 písm. f) – bližšie bod 10.B) tejto výzvy, 

d) návrh uchádzača na plnenie kritéria pre časť 1 a/alebo 2 a/alebo 3 zákazky podpísaný 

za uchádzača oprávnenou osobou, 

e) čestné vyhlásenie uchádzača k zmluvným podmienkam podľa prílohy č. 4 tejto výzvy. 

 

Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku alebo 

typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých 

funkcionalít a minimálnych požadovaných parametrov. 
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12.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 

ponúk: 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH za každú časť zákazky 

samostatne, t.z. ponuková cena v EUR vrátane DPH resp. konečná cena pre neplatcov DPH za 

každú časť zákazky samostane.   

Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta.  

Najnižšia ponuková cena spolu v porovnaní s ponukovými cenami všetkých uchádzačov, ktorí 

neboli vylúčení, bude podklad pre určenie úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač bude 

vyzvaný na predloženie predpísaného počtu originálov kúpnej zmluvy pre každú časť 

zákazky samostatne (znenie zmluvy podľa prílohy č. 5 tejto výzvy). Prílohami kúpnej 

zmluvy bude položkový rozpočet (=návrh na plnenie kritéria pre relevantnú časť 

zákazky) a špecifikácia tovarov (=opis predmetu zákazky pre relevantnú časť zákazky). 

 

 

 

.......................................................... 

                                                                                            JUDr. Katarína Macháčková,  

                   primátorka Mesta Prievidza 

 

 

V Prievidzi dňa 26.3.2020  

 

 

 
Prílohy výzvy: 

1. Opis a špecifikácie predmetu obstarávania 

2. Návrh na plnenie kritéria 

3. Čestné vyhlásenie (k podmienke účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f)) 

4. Čestné vyhlásenie k zmluvným podmienkam 

5. Kúpna zmluva 
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Príloha č. 3  Čestné vyhlásenie (k podmienke účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f)) 
 
 
Predmet zákazky: Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova v Prievidzi – vybavenie 

učební 
 

Čestné vyhlásenie 
 
 
   
Obchodné meno uchádzača: 
Sídlo alebo miesto podnikania: 
Kontaktné údaje (tel, e-mail):  
 
Ja …………meno, priezvisko, titul……..……, dolu podpísaný uchádzač/ako štatutárny 
orgán uchádzača*   čestne vyhlasujem, že  
 

• ……názov uchádzača ……… nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 
 
Dňa: 

 
 

štatutárny zástupca 
(meno, priezvisko, príp. 
pečiatka) 
 

 

 
 
 
* nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte 
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Príloha č.4  Čestné vyhlásenie k zmluvným podmienkam 
 
Predmet zákazky: Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova v Prievidzi – vybavenie 

učební 
 

Čestné vyhlásenie 
 
   
 
Obchodné meno uchádzača: 
Sídlo alebo miesto podnikania: 
Kontaktné údaje (tel, e-mail):  
 
Ja …………meno, priezvisko, titul……..……, dolu podpísaný uchádzač/ako štatutárny 
orgán uchádzača*   čestne vyhlasujem, že  
 
……názov uchádzača ……… je oboznámený so znením zmluvných podmienok, nemá 
výhrady voči ich zneniu a v prípade úspešnosti svojej ponuky predloží predpísaný počet 
zmluvy verejnému obstarávateľovi bezo zmeny. 
 
Dňa: 

 
 

štatutárny zástupca 
(meno, priezvisko, príp. 
pečiatka) 
 

 

 
* nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte 
 
 

 


