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Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov 

 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Základná škola 
Sídlo: Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou 
IČO: 035541130   DIČ: 2021664073 
Telefón : 056/6350509 
Štatutárny orgán: Mgr. Silvia Bacskaiová – riaditeľ školy 
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Bacskaiová 
e-mail : gozscnt@zoznam.sk 
 
2. Predmet zákazky: Dodávka a výmena regulátora tlaku plynu v ROMZ kotolne ZŠ, Školská 3 v Čiernej 
nad Tisou vrátane tlakovej skúšky ROMZ, funkčnej skúšky ROMZ a vyhotovenia správy o OP a OS ROMZ. 
 
3. Náležitosti cenovej ponuky: v zmysle súťažných podkladov. 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk: 23.09.2013 do 12.00 hod. 
 
5. Adresa pre doručovanie ponúk: adresa obstarávateľa uvedeného v bode 1. 

Spôsob doručenia ponúk podľa zverejnených súťažných podkladov 
Obálky budú označené heslom: „Dodávka a výmena RTP v ROMZ kotolne ZŠ“  
 
 

Otváranie obálok s ponukami: 23.09.2013 o 13.00 hod. – zborovňa ZŠ, Školská 3 v Čiernej nad Tisou 
 
6. Kritéria hodnotenia: V zmysle súťažných podkladov. 
 
7. Lehota uskutočnenia dodávky zákazky: po zadaní objednávky obstarávateľom 
8. Predpokladaná hodnota zákazky: max. 1500,-€ 
 
 
 
V Čiernej nad Tisou 18.09.2013 
 
 
 
        Mgr.Silvia Bacskaiová 
              riaditeľ školy  
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Verejný obstarávateľ: Základná škola, Školská 3,  076 43 Čierna nad Tisou 
 
 

 
 
 
 

Súťažné podklady 
 

Zadanie zákazky 
 v zmysle  § 9  ods.9 zákona č. 25/2006 z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov na dodanie tovaru a poskytnutie služieb s názvom 
 

„Dodávka a výmena RTP v ROMZ kotolne ZŠ , Školská 3, Čierna nad Tisou“ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Základná škola 
Sídlo: Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou 
IČO: 035541130   DIČ: 2021664073 
Telefón : 056/6350509 
Štatutárny orgán: Mgr. Silvia Bacskaiová – riaditeľ  školy 
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Bacskaiová 
e-mail : gozscnt@zoznam.sk 
 
2. Typ zmluvy:  Výsledkom zadania zákazky v zmysle  § 9  ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov  bude objednávka zadaná úspešnému uchádzačovi 
obstarávateľom. 
 
3. Miesto realizácie predmetu zákazky: Kotolňa Základnej školy, Školská 3, Čierna nad Tisou 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky – špecifikácie a jeho rozsah:  
Predmetom zákazky je komplexná dodávka a výmena regulátora tlaku plynu v ROMZ kotolne ZŚ, Školská 
3 v Čiernej nad Tisou vrátane tlakovej skúšky ROMZ, funkčnej skúšky ROMZ a vyhotovenia správy o OP 
a OS ROMZ a tiež vrátane dopravy.  
 
Za účelom zistenia parametrov dodaného tovaru a rozsahu poskytnutých služieb je uchádzačom predmet 
zákazky sprístupnený v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. v termíne od 18.09.2013 do 20.09.2013. 
Konkrétny termín obhliadky je potrebné dohodnúť na tel č. 056/6350509. V prípade, ak uchádzač 
predloží cenovú ponuku bez obhliadky nebude môcť namietať rozpor medzi súťažnými podkladmi 
a reálnym stavom.  
 
a) Požiadavky na dodaný tovar a poskytnuté služby: 
 
-Dodávka a výmena regulátora tlaku plynu v ROMZ kotolne ZŚ, Školská 3 v Čiernej nad Tisou  
- tlaková skúška ROMZ 
- funkčná skúška ROMZ  
- vyhotovenia správy o OP a OS ROMZ.  
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b) Termín dodania tovaru a poskytnutia služieb:  maximálne  14 dní od dátumu zadania objednávky 
obstarávateľom 
  
 
c) Technické požiadavky na  dodaný tovar a poskytnuté služby: 
 Poskytnuté služby a dodaný tovar musia spĺňať kvalitatívne požiadavky uvedené v príslušných normách 
a smerniciach. 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH : max. 1500,-€ ( slovom tisícpäťsto), cena je konečná 
a zahrňuje DPH. 
 
6. Možnosť predloženia ponuky na jednu alebo viac položiek: 
Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na kompletnú dodávku opísanú v bode 4. 
Oprávnenie predložiť variantné riešenie: variantné riešenie sa neumožňuje. 
 
 
7. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
- kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo iný 
doklad oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, 
- uchádzač, ktorý nesplní podmienky účasti bude z výberového konania vylúčený. 
 
8. Lehoty a miesto na predkladanie ponúk: 
              - miesto predkladania ponúk: ZŠ, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou 

- spôsob doručenia ponúk:  poštou alebo osobne, obálky budú označené heslom: 
 „Dodávka a výmena RTP v ROMZ kotolne ZŠ“ 
- lehota na predkladanie ponúk: 23.09.2013 do 12:00 hod. 

 
 
9. Spracovanie a predloženie ponuky: 
Cenové ponuky musia spĺňať nasledovné podmienky: 
a) jazyk ponuky slovenčina, 
b) mena v ktorej je cenová ponuka je EUR, 
c) cena z cenovej ponuky bude obsahovať koncovú cenu vrátane DPH, ďalšie navýšenia tejto sumy nie sú 
možné,  
d) jeden uchádzač môže predložiť len jednu cenovú ponuku, 
e)  ponuka musí obsahovať: 

- adresu verejného obstarávateľa,  
- názov a sídlo uchádzača,  
- ostatné náležitosti podľa bodu 6, 
- cenovú ponuku, 
- heslo „Dodávka a výmena RTP v ROMZ kotolne ZŠ“ 

 
10. Vyhodnocovanie  ponúk: 
      -  23. 09. 2013 o 13:00 hod. – zborovňa ZŠ, Školská 3 v Čiernej nad Tisou 
 
11. Vyhodnotenie ponuky: Verejný obstarávateľ bude v ďalšom procese vyhodnocovania ponúk 
predložených v rámci výberu dodávateľa predmetu zákazky postupovať v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z. o 
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verejnom obstarávaní. Do výberového konania budú zaradené len ponuky, ktoré spĺňajú parametre 
uvedené vo vyšších bodoch. 
 
12. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude 
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry minimálne 14 dní odo 
dňa jej doručenia. Faktúru predloží dodávateľ najneskôr do 10 dní od ukončenia poskytnutých služieb. 
 
13. Kritériá hodnotenia ponúk: 
    
Kritériom je najnižšia výsledná cena s DPH pri splnení ostatných požiadaviek uvedených  vo výzve.  
      
14. Ďalšie informácie:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania v prípade, ak 
najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie 
predmetnej zákazky, ako aj v zmysle §42 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, resp. zrušiť vyhlásenú 
metódu verejného obstarávania , ak by sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých súťaž vyhlásil a nebolo 
možné ich predvídať (§46 zák. č. 25/2006 Z.z.) 
 
 
 
V Čiernej nad Tisou dňa   18.09.2013 
 
 
 

Mgr.Silvia Bacskaiová 
riaditeľ školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


