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

Výzva na predkladanie ponúk k podprahovej zákazke 
 
 
 
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 28. 12. 2009 
 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 zákona 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 – kúpnu zmluvu s peňažným plnením. 
 
Predmet zákazky: 
Zákazka na dodanie tovaru – kúpa 
 
Názov predmetu zákazky: 
Základná škola Semerovo, Semerovo 110, 941 32 Semerovo – zariadenie a vybavenie 
projektu ESF – Príprava nového školského vzdelávacieho programu zameraného na IKT 
 
Opis predmetu zákazky: 

Dodávka notebookov – 26 ks, dataprojektorov – 2ks, interaktívnych tabuľových systémov – 2 
ks, interaktívnych systémov typu Projection – 2ks, špeciálnych tabúľ pre interaktívny tabuľový 
systém – 2ks, wi-fi routere – 2ks. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch. 
 
Klasifikácia: 

Číselný znak tovaru z nového spoločného slovníka obstarávania (CPV):  
Prenosné počítače typu notebook - 302 131 00-6 
Osobné počítače typu laptop (príručný počítač) - 30213200-7 
Biele tabule - 30192140-4 
Školské bridlicové tabuľky alebo tabule na písanie alebo kreslenie - 36620000-3 
Sieťové zariadenia - 32420000-3 
 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Nie 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 

Stanovuje sa na 31 000,- EUR bez DPH. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na 
dodanie predmetu zákazky je vyššia ako pridelené finančné prostriedky. 
 
Na základe týchto skutočností použije obstarávateľ (Základná škola Semerovo, Semerovo 
110, 941 32 Semerovo) na uzavretie kúpnej zmluvy na dodanie tovaru postupy zadávania 
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podprahových zákaziek v zmysle § 99 až 101 zákona – postupom výzvy na  predkladanie 
ponúk.  
 
V prípade, že všetky predložené ponuky presiahnu finančný limit platný pre podprahovú 
zákazku podľa Zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. § 4, verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo podprahovú zákazku zrušiť v zmysle  § 46 ods. 1, písm. c) zákona 
o verejnom obstarávaní. 
 
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. 
 
Obstarávateľ podľa § 99 ods. b) zákona podmieňuje účasť predložením aj: 

- dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo úradne overená kópia) alebo platný 
doklad o zapísaní do zoznamu podnikateľov UVO (originál alebo úradne overená 
kópia) 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

- doklad o oprávnení podnikať (výpis z obchodného registra, živnostenský list a pod.) 
- popis dodávaných tovarov, alebo iné doklady ktorými dokazuje požadované parametre 

zariadení a vybavenia, 
- cenovú ponuku – navrhovaná cena ako pevná musí byť stanovená podľa § 3 zákona 

NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v tvare jednotková cena 
bez DPH, cena spolu s DPH a výška DPH. Ak záujemca nie je platiteľom DPH, uvedie 
navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. 
Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách. V súlade so 
zákonom č 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v SR, uchádzač musí navrhované 
ceny duálne zobraziť v EUR aj v SKK. 

- návrh kúpnej zmluvy, v ktorom  uchádzač zohľadní – obchodné podmienky dodania 
predmetu zákazky, opis predmetu zákazky. 

 

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 služieb). 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť vo svojej ponuke označí. 
 
Súťažné podklady si záujemcovia môžu prevziať každý pracovný deň od 9:00 do 14:00, 
najneskôr do 07.01.2010 do 12:00 hod. na adrese: Základná škola , Semerovo 110 , 941 32 
Semerovo, riaditeľka školy , tel. +421 35 64 500 50 resp. písomne požiadať o ich zaslanie. 
 
Úhrada za súťažné podklady: nie 

 
Lehota na predkladanie ponúk: 

Do 15.01.2010 do 11:00 hod. 
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Základná škola , Semerovo 110 , 941 32 Semerovo  
 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
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Miesto otvárania obálok s ponukami: 
Základná škola , Semerovo 110 , 941 32 Semerovo  
Dátum a čas: 15.01.2010 o 14:00 hod. 
Miestnosť:  internetová učebňa 
 
Lehota viazanosti ponúk: 

Verejný obstarávateľ stanovuje lehotu viazanosti ponúk do 19. 02. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
V Semerove  28. 12. 2009 
 
 
 
 
 
 
  PaedDr. Vlasta Hrabovská 

  riaditeľka školy 


