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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 
v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 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:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Čirč 

Sídlo:      Čirč 208, 065 42 Čirč 

Štatutárny zástupca:     Michal Didík, starosta 

IČO:           00329835  

DIČ:             2020726059 

IČ DPH:       nie je platca DPH 

E-mail:         obeccirc@stonline.sk 

Internetová stránka:    http://www.obeccirc.sk 

Bankové spojenie:       

Číslo účtu.:                      
 
Poverená osoba pre VO a prevzatie cenových ponúk:  
Názov     JUDr. Anna Filipová 
Sídlo     Banícka 1732/12, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO     47874856 
DIČ     1078651805 
IČ DPH     nie je platca DPH 
E-mail     judr.filipova.vo@gmail.com 

2. Identifikácia projektu: 

Názov projektu:    Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Čirč 

Číslo ITMS2014+:    312061S815 

Operačný program:   Ľudské zdroje 

3. Predmet obstarávania: 

predmet a názov zákazky:    Interiérové vybavenie MŠ 

druh:      Tovar 
stručný opis zákazky:     
Predmetom verejného obstarávania bude výber dodávateľa interiérového vybavenia nevyhnutného pre 
zariadenie a vybavenie priestorov MŠ pre projekt Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Čirč. 
 
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe 2 tejto výzvy na predloženie cenovej 
ponuky.  

4. Spoločný slovník obstarávania 

Predmet zákazky CPV 

Zariadenie interiéru 39200000-4 

Rôzne vybavenie a zariadenie interiérov 39290000-1 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Kúpna zmluva 
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6. Predpokladaná hodnota zákazky:  15140,02 EUR bez DPH 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Obec Čirč, Čirč 208, 065 42 Čirč 

NUTS kód: SK041 Prešovský kraj 

Termín dodania predmetu zákazky je do 30 pracovných dní od doručenia výzvy respektíve objednávky 
na dodanie predmetu zákazky víťaznému dodávateľovi. 

8. Rozdelenie predmetu zákazky: nie je rozdelená 

9. Kompletnosť ponuky predmetu prieskumu trhu: 

Záujemca môže predložiť cenovú ponuku na celý predmet verejného obstarávania. 

 
10. Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii 

Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka sa nepožaduje. Elektronická aukcia sa 
nepoužije. Výlučne v prípade, ak technickú špecifikáciu niektorej časti zákazky nebolo možné opísať 
dostatočne presne a zrozumiteľne a preto sa verejný obstarávateľ pri takejto položke odvoláva na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť, miesto pôvodu alebo 
výroby, má uchádzač možnosť predložiť ekvivalentný tovar za podmienky dodržania ostatných, 
definovaných minimálnych technických špecifikácií 
 

11. Ponuka ceny bude zahŕňať tiež obstarávacie náklady podľa § 25 ods. (6) písm. a) zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, kde sa obstarávacou cenou rozumie cena, za ktorú sa 
majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním, pri cenotvorbe je potrebné počítať 
s nasledovnými nákladmi zo strany uchádzača (dodávateľa): 
• Doprava predmetu prieskumu na miesto prevádzky zabezpečuje dodávateľ; 
• Cena za predmet prieskumu trhu: 
Cena za dodanie predmetu zákazky je uchádzačom stanovená cena za dodávku jednotlivých položiek 
vrátane všetkých súvisiacich prác a služieb, tak ako je definované v tejto výzve na predloženie cenovej 
ponuky, pričom ponúknutá cena zahŕňa všetky náklady na zabezpečenie plnohodnotnej realizácie 
predmetu zákazky, bez ďalších, dodatočných nárokov. 
 
Uchádzač predloží cenovú ponuku v štruktúre: 
cena za predmet prieskumu spolu v EUR s DPH; ak nie je platca DPH, vyplní tabuľlku pre neplatcu DPH; 

12. Pokyny na zostavenie cenovej ponuky 
Uchádzač predloží cenovú ponuku vyplnením formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 1 a Príloha č. 2 tejto Výzvy 
na predloženie cenovej ponuky. Uchádzač vyplní časť „Identifikácia uchádzača, návrh na plnenie 
kritéria“ a následne cenovú ponuku za predmet prieskumu trhu. 

13. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady; sú súčasťou výzvy; 

14. Financovanie predmetu zákazky:  
Predmet zákazky spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Operačný program Ľudské zdroje a 
vlastných zdrojov. 

15. Lehota na predloženie ponuky: 10.06.2020  o 16:00  

16. Spôsob predloženia ponuky:  
v listinnej alebo elektronickej forme vyplnením prílohy k tejto výzve a zaslaním na určenú adresu 
doručovania: 
a) osobne/ poštou: JUDr. Anna Filipová, Banícka 1732/12, 052 01 Spišská Nová Ves 

b) emailom: judr.filipova.vo@gmail.com 

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia  ponúk: 
Najnižšia cena spolu za celý predmet zákazky s DPH 

 

18. Pokyny na zostavenie ponuky:  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu 
zákazky, napr.: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, a 
napr. telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia Príloha 1. 
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b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa 
určených kritérií) - odporúčanie predloženia Príloha 1 (tabuľka platca DPH a neplatca DPH) 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať 
stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. 
výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na 
základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa a/alebo ak nie je 
verejne dostupná.  

d. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača Uchádzačom na 
vyznačených miestach doplnené a štatutárnym zástupcom, alebo poverenou osobou 
podpísané Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača. 

 

Prílohou výzvy je aj návrh Kúpnej zmluvy, ktorý sa v tomto čase nepredkladá; 

! Predkladá len víťazný uchádzač na výzvu verejného obstarávateľa ! 

Vyzvaným uchádzačom predložený a na príslušných miestach doplnený a podpísaný návrh Zmluvy 
bude upravený v súlade s ním predloženou cenovou ponukou. 

Jazyk: Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená 
v slovenskom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, 
musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v 
obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty preložené v 
českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka. 

Označenie: Čirč-MS-vybavenie-cenová ponuka 

19.  Podmienky účasti 
Uchádzač predloží doklady podľa bodov 18 tejto Výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa týchto 

bodov Výzvy, bude z procesu verejného obstarávania vylúčený. 

 
19.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 

profesijného alebo obchodného registra. 

a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 

1 písm. e) zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukazuje predložením dokladu o oprávnení 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. V prípade uchádzača, ktorý 

má sídlo, miesto podnikania alebo pobyt na území Slovenskej republiky verejný obstarávateľ 

nevyžaduje predloženie dokladov v zmysle § 32 ods. 2 vzhľadom na skutočnosť, že verejný 

obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy v zmysle § 32 ods. 

3 zák. č. 343/2015 Z.z.  

 

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý 
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí obstarávateľ 
sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v 
tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 
20. Spôsob určenia ceny 

Cena za dodanie predmetu obstarávania musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých 
položkách v EUR ako aj celkovú, respektíve konečnú cenu za kompletnú realizáciu predmetu zákazky 
podľa Prílohy 2 tejto Výzvy. Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s 
poskytovanými službami. 
 

Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Zmluve, bude jej neoddeliteľnou 
súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na 
predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdŕžania, resp. zverejnenia Výzvy. 

21. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí Zmluva 

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Skupina 
dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne. 

22. Otváranie ponúk: 11.06.2020 o 8:00  
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23. Postup pri otváraní ponúk: neverejné  
24. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným uchádzačom oznámi, že 
neuspeli. Neúspešným uchádzačom v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu 
úspešného uchádzača. 

25. Lehota viazanosti ponúk: 9/2020 
26. Vyhradenie práva 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
 

• zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo 

verejné obstarávanie, pričom následne nebude víťaznému uchádzačovi vystavená objednávka; 

• zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v termíne na predkladanie ponúk nebola 

doručená ani jedna ponuka; 

• zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak kontrolný orgán neschváli verejné obstarávanie;  
• nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať určeným požiadavkám; 

 
• neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit 

vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky; 

• vystaviť objednávku na zhotovenie diela len úspešnému uchádzačovi, ktorý bude mať vykonaný zápis v 

registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to povaha a finančný limit zadávanej zákazky 

vyžaduje. 

27. Vysvetľovanie 

Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve, alebo v inej sprievodnej dokumentácií verejný obstarávateľ 
bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada najneskôr tri pracovné dni pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

28. Komunikácia 

Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom 
elektronických nástrojov komunikácie. Elektronická adresa pre komunikáciu je uvedená v bode 1 Výzvy. 

29. Ďalšie informácie 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu 
súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o 
NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby; 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 
osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu; 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

 

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením ku konkrétnym výrobkom, 
značkám resp. výrobcom uvedeným v projektovej dokumentácii, technickej špecifikácii a výkaze výmere 
(ďalej len "výrobky"). Pri použití ekvivalentného riešenia k výrobkom musí mať navrhované riešenie 
vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo vyššie vlastnostiam (parametrom) uvedených výrobkov 
(materiálov, technológií, atd.). 
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Upozornenie prieskum trhu BUDE VIESŤ k uzavretiu odberateľsko-dodávateľského vzťahu. 
Vzhľadom na túto skutočnosť zadávateľ BUDE oznamovať výsledky prieskumu trhu 
subjektom, ktoré v rámci prieskumu predložili ponuku. 
 

 
 
 
 

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

JUDr. Anna Filipová 

osoba poverená realizáciou VO 

02.06.2020 
 
Prílohy:  
Príloha 1: Identifikačné údaje, Návrh na plnenie kritéria – vzor   
Príloha 2: Opis predmetu zákazky  
Príloha 3. Návrh kúpnej zmluvy – vzor  
Príloha 4. Čestné vyhlásenie – vzor 

 


