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Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, 091 01 Stropkov 
IČO: 00398861, tel.: 054 7181500, e-mail: soupsp@soustropkov.edu.sk, www.soupsp.edupage.org 

 

Projekt „Vzdelávanie = úspech  
v zamestnaní“  
ITMS: 312011F673 
   

 
                                                                      

VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb 

 
Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, 091 01 Stropkov, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o 
verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky 
predmet zákazky „Publicita, grafika a tlač materiálov pre SOŠS Stropkov“. 

 
 
I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov organizácie : Stredná odborná škola služieb 
Sídlo organizácie: Hlavná 6, 091 01 Stropkov 
IČO: 00398861 
DIČ: 2020822639 
Internetová stránka: www.soupsp.edupage.org 
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  Ing. Eva Bitarovská, pracovník pre VO 
Tel. číslo: 0905 733 812 
e- mail: vo.sosstropkov@gmail.com  
 

Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods.1 d) zákona o VO. 

 
 
II. Predmet zákazky: 
 
Názov zákazky:  

„Publicita, grafika a tlač materiálov pre SOŠS Stropkov“. 
 

Druh zákazky:  poskytnutie služby  
Postup VO: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní 
CPV: 79341000-6 Reklamné služby 
Predpokladaná hodnota zákazky:  
1. 11 666,67 EUR bez DPH (t.j. 14 000 EUR s DPH) na základe prieskumu cien služieb v čase 

spracovania rozpočtu projektu, t.j. v marci 2017  
2. PHZ bude stanovená na základe vyhodnotenia doručených ponúk ako priemer cenových ponúk 
 
 
 

Špecifikácia a rozsah zákazky:  
Reklamné služby, výroba reklamných predmetov, služby spojené s publicitou a informovanosťou 
vyššie uvedeného projektu a grafické spracovanie a tlač materiálov.  
Špecifikácia zákazky je v prílohe č. 1 tejto výzvy, ktorú tvorí elektronický formulár „Špecifikácia 
zákazky a cenová ponuka“ vo formáte excel. 

 

Možnosť rozdelenia zákazky: nie 
 

Doba realizácie zákazky:  18 mesiacov (max. do ukončenia projektu) 
  
 

III. Podmienky účasti: 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce 
sa osobného postavenia  

http://www.minedu.gov.sk/
mailto:soupsp@soustropkov.edu.sk
mailto:vo.sosstropkov@gmail.com
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1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

1.2. 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 verejný 
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.  
 

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti  
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s 
platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva. 
 
 
 

IV. Kritériá výberu a spôsob určenia ceny: 
 

Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH  
 

1.1. Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií vrátane vyplnenej Cenovej tabuľky 
uvedenej v Prílohe č. 1 tejto výzvy. 

1.2. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú 
cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname 
položiek.  

 
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý 
predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej 
ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď.  

Spôsob určenia ceny  

 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa 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 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa 
nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len 
na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena 
bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 

 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie: 

o Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
o Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 
o Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením 
„Nie som platcom DPH“. 

 
 

V.  Obsah a použitie cenovej ponuky 
 
1. Kalkulácia ponúknutej ceny /tabuľka podľa poskytnutého vzoru – Príloha č. 1/ 
 

2. Obsah cenovej ponuky 
      Vo Vašej cenovej ponuke uveďte: 

 Základné údaje o firme, kontaktné údaje vrátane tel.čísla, ktoré bude možné použiť na 
overenie ponuky pri kontrole dokumentov VO a  e-mail na ďalšiu komunikáciu 

http://www.minedu.gov.sk/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/
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 meno pracovníka, ktorý spracoval ponuku, 

 doklady k splneniu podmienok účasti 
o platnosť oprávnenia (živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra) bude 

overená podľa uvedeného IČO v príslušnom registri na internete podľa právnej fomy 
uchádzača 

 Ponúkanú konečnú cenu za uvedený rozsah a druh služieb – viď. spôsob určenia ceny 
 

Pre zjednodušenie práce na ponuke môžete použiť priložený formulár (príloha č. 1 výzvy), ktorý 
upravte a doplňte podľa skutočnosti. 
 

Cena uvedená v cenovej ponuke musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky. Uchádzačom 
určená cena je maximálna. Cenu nie je možné dodatočne prekročiť a meniť. Cena musí 
zohľadňovať všetky náklady poskytovateľa služieb, vrátane nákladov na grafické návrhy, nákladov 
súvisiacich s používaním telefónov, internetu a kancelárskej techniky (kopírovanie a skenovanie 
materiálov) vrátane nákladov na dopravu zákazky do školy. 

3. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  je slovenský jazyk.  

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom 
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 
4. Predložená cenová ponuka bude použitá: 

 Na stanovenie PHZ 

 na výber dodávateľa zákazky - v prípade, ak všetky predložené ponuky splnia limit pre 
zákazku s nízkou hodnotou (v súlade s § 5 ods. 4 Zákona č. 343/205 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v aktuálnom znení), môže byť táto ponuka použitá aj na vyhodnotenie ponúk za 
účelom uzavretia zmluvy s vybraným uchádzačom. V takom prípade si verejný obstarávateľ 
mailom overí platnosť ponuky aj pre tento účel bez potreby jej nového spracovania 
a zasielania. 

 O výsledkoch budú uchádzači informovaní písomne mailom po odsúhlasení výsledkov výberu 
dodávateľa vedením školy. 

 
 

VI. Lehota na predkladanie ponúk a  predloženie ponuky: 
 
Ponuky sa prijímajú v lehote do 19.12.2018 do 12:00 hod.  
 

Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.  

1.1. Ponuka predložená v elektronickej podobe:  

Ponuka je doručená na emailovú adresu: vo.sosstropkov@gmail.com 

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA - Publicita“  
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená 
vyplnená   Príloha č. 1 výzvy, podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom 
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované 
(scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.  

 
1.2. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:  

Stredná odborná škola, Hlavná 6, 091 01 Stropkov  
Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – „Publicita“  
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, 
sídlo, adresa).  
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená   
Príloha č. 1, podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou 
splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na 
vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.  

Upozornenie: V prípade zasielania poštou nie je rozhodujúci dátum podania na pošte, ale fyzické 
doručenie ponuky na uvedenej adrese. Ponuky doručené po tomto termíne nebudú zaradené do 
vyhodnocovania. 

http://www.minedu.gov.sk/
mailto:vo.sosstropkov@gmail.com
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VII. Zmluva:  

1. S vybraným dodávateľom bude uzavretá zmluva o poskytnutí služieb podľa obchodného 
zákonníka 

2. Doba trvania zmluvného vzťahu: od schválenia výberu dodávateľa a podpisu zmluvy do 
naplnenia predmetu zmluvy, najneskôr do ukončenia realizácie projektu 

3.   Vybrané dôležité časti z obchodných podmienok (budú súčasťou uzavretej zmluvy): 

 Uvedená cena obsahuje všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zmluvy a dodávateľ 
nemá nárok na pokrytie ďalších nákladov priamo súvisiacich s plnením predmetu tejto Zmluvy. 

 Predmet zákazky bude dodávaný postupne na základe objednávky vystavenej 
objednávateľom a doručenej dodávateľovi. 

 Po dodaní objednanej časti zákazky vystaví dodávateľ faktúru na dodané položky zákazky 
podľa skutočne dodaného počtu a v zmluvne dohodnutej jednotkovej cene.  

 Všetky platby dohodnuté v tomto článku Zmluvy budú splatné v lehote 14 dní od doručenia 
faktúry na základe platobných podkladov (faktúr), spĺňajúcich náležitosti daňového dokladu 
doručených objednávateľovi dodávateľom. Dodávateľ berie do úvahy spôsob preplácania 
oprávnených výdavkov projektu a prípadné omeškanie platby nebude penalizovať. 

 Spracovaný materiál sa stáva majetkom dodávateľa zaplatením celej dohodnutej ceny. 

 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať služby osobne, príp. osobami, u ktorých preukázal ich 
odbornú spôsobilosť požadovanú v rámci verejného obstarávania, predložením ich životopisu 
objednávateľovi. 

 Zmluva sa uzatvára v rámci projektu s názvom  „Vzdelávanie = úspech v zamestnaní“, ITMS: 
312011F673, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov štátneho rozpočtu 
a vlastných zdrojov. 

 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných 
zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 
OPĽZ/115/2018  a poskytnúť im  všetku potrebnú súčinnosť. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného 
vzťahu  s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného 
vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej 
finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto 
prípade MŠVVaŠ SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zúčastnenými stranami a účinnosť dňom jej 
zverejnenia na internete v súlade s platnou legislatívou. 

 
 
VIII. Iné: 
 

 Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač. 

 Verejné obstarávanie je realizované v rámci projektu s názvom  „Vzdelávanie = úspech v 
zamestnaní“, ITMS: 312011F673, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov 
štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. 

 
 

Spracovala Ing. Eva Bitarovská 
Pracovník pre verejné obstarávanie 
 
 
V Stropkove, dňa 12.12.2018        
 
   
 
 
                             ........................................................... 
                                                                                                Ing. Daniel Soóš, riaditeľ školy 
Prílohy: 
Špecifikácia zákazky a cenová ponuka – formulár – súbor .xlsx 

http://www.minedu.gov.sk/

