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Základná škola Semerovo, Semerovo 110, 941 32 Semerovo 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Výzva  

podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky podľa § 99 zákona č. 
25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:   Základná škola Semerovo 
IČO:    37860810 
Kontaktná osoba:  Ing. Mária Baloghová 
Sídlo:    Semerovo 110, 941 32 Semerovo 
Telefón:   035/ 6450050 
Elektronická pošta:  zs.semerovo@stonline.sk 
 
Zverejnenie výzvy:  dňa 15. 02. 2010  

 
Verejný obstarávateľ § 6 ods.2 písmeno a) NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) v znení neskorších predpisov, 
mieni uzavrieť zákazku – zmluvu s peňažným plnením, ktorej predmetom bude poskytovanie 
neprioritných služieb. 
 
2. Názov predmetu zákazky: 
E-learningový vzdelávací portál a zabezpečenie jeho implementácie 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
Portál umožní uchovávať e-learningové materiály, vypracované úlohy a testy, archivovať triedy 
a výsledky žiakov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C Opis predmetu 
zákazky, súťažných podkladov. 
  
4. Slovník spoločného obstarávania: 
Číselný znak tovaru z nového spoločného slovníka obstarávania (CPV): 
80340000-9 Špeciálne vzdelávanie 
80421000-1 Odborné školiace služby 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladaná hodnota zákazky sa stanovuje vo výške 36 000,00 EUR bez DPH. 
 
6. Miesto poskytnutia služby: Základná škola Semerovo, Semerovo 110, 941 32 

Semerovo 
 
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
 
8. Variantné riešenie: neumožňuje sa 
 
9. Termín plnenia: Lehota poskytovania služby na predmet zmluvy je do 03/2011. 
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10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do vyhodnotenia takú ponuku, ktorej 
zmluvná cena bez DPH na zabezpečenie predmetu zákazky bude vyššia ako pridelené 
finančné prostriedky. 
Zamestnanec verejného obstarávateľa splnomocnený na komunikáciu s uchádzačmi pre veci 
týkajúce sa obstarávania: Ing. Mária Baloghová. Uchádzač môže požiadať o písomné 
vysvetlenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ odpovie na každý písomný dopyt 
uchádzačov, ktorý dostal najneskôr 6 pracovných dní pred lehotou určenou na predkladanie 
ponúk. 
 
11. Hlavné podmienky financovania, platobné podmienky: 
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu SR, zo štrukturálnych 
fondov EÚ a z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa. Preddavok verejný 
obstarávateľ neposkytuje. 
 
12. Podmienky účasti uchádzačov 
Obstarávateľ podľa § 99 ods. b) zákona o verejnom obstarávaní podmieňuje účasť 
predložením: 

- dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo úradne overená kópia) alebo platný 
doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov UVO (originál alebo úradne overená 
kópia) 

 
13. Kritérium vyhodnotenia ponúk: 
Najnižšia cena (t. j. celková cena v EUR bez DPH a celková cena v EUR s DPH, vrátane 
dopravy a všetkých súvisiacich nákladov spojených so zabezpečením predmetu obstarávania). 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vo svojej ponuke označí. 
 
14. Poskytovanie súťažných podkladov netýka sa záujemcov, ktorým boli súťažné 
podklady zaslané spolu s výzvou.  
Súťažné podklady si záujemcovia môžu prevziať každý pracovný deň od 9:00 do 14:00, 
najneskôr do 26. 02. 2010 do 12:00 hod. na adrese: Základná škola Semerovo, Semerovo 
110, 941 32 Semerovo, riaditeľňa školy, tel. +035/ 6450050, resp. písomne požiadať o ich 
zaslanie. 
 
15. Úhrada za súťažné podklady: 
Nevyžaduje sa. 
 
16. Lehota na predkladanie ponúk: 
10. 03. 2010 do 12:00 hod. 
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
Základná škola Semerovo, Semerovo 110, 941 32 Semerovo 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do riaditeľne školy a to 
v pracovných dňoch pondelok – piatok od 9:00 do 14:00 hod. 
 
17. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
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18. Miesto a čas otvárania obálok s ponukami: 
 
Miesto: Základná škola Semerovo, Semerovo 110, 941 32 Semerovo 
  Poschodie: prvé 
  Miestnosť: internetová učebňa 
 
Dátum a čas: 10. 03. 2010 o 14:00 hod. 
 
19. Lehota viazanosti ponúk: 
Verejný obstarávateľ stanovuje lehotu viazanosti ponúk do 02. 04. 2010. 
 
V Semerove 15. 02. 2010 
 
 
  PaedDr. Vlasta Hrabovská 
  riaditeľ 
 
 
 
 


