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Výzva na predloţenie ponuky  

v rámci výberu dodávateľa tovaru prostredníctvom elektronickej aukcie 
V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                     

( ďalej len „ zákon ” ) a príkazu primátora  č. 9/2011 

- zákazka s nízkou hodnotou 

 
 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa (vyhlasovateľa súťaţe): 

 
Názov: Základná škola Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15                                
IČO: 36080772 
Kontaktná osoba: Mgr. Žofia Halásová 
Obec (mesto): Trnava            PSČ: 917 01 
Ulica: Námestie Slovenského učeného tovarišstva                              Číslo: 15 
Telefón: 033 / 3236 932, 930      
Elektronická pošta: zofia.halasova@zssut.trnava.sk 

Internetová adresa : www.zssuttt.edu.sk 

 

2.      Názov zákazky s nízkou hodnotou ( predmet obstarávania ):  

         „Dodávka univerzálneho kuchynského robota pre školskú kuchyňu“  

3.      Miesto dodania tovaru:  Trnava 

         - Základná škola Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15 

 
4.      Kódy CPV                   
         Hlavný slovník : 42215000-6 
                                             
5.      Dátum dodávky tovaru:    

  do 31.8.2012 
 

6.      Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu mesta Trnava na rok 2012, 
pričom finančný preddavok nebude poskytnutý. 

 
7.      Súťaţné podklady v elektronickej forme tvorí: 

1. Výzva na predloženie ponuky 
 

8.      Obsah ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady v elektronickej 
forme a to: 

1. prehlásenie uchádzača,  

 že porozumel týmto súťažným podkladom  

 že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tejto súťaži. 

 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 
uvedených v ponuke 

 uchádzač v ponuke uvedie dĺžku záruky ktorú poskytuje na zariadenie 
2. Doklad o oprávnení podnikať alebo kópiu potvrdenia o zapísaní do zoznamu 

podnikateľov 
 

Uvedené doklady a prílohy musia byť uložené ako prílohy v aukčnej sieni uchádzača do 
termínu ukončenia zadávacieho kola. 
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9.      Lehota viazanosti ponúk : 
         do 30.9.2012 
 
10.    Upozornenie 

- V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 8., nebude tomuto 
uchádzačovi vystavená objednávka.  
 

- V elektronickej aukcii verejný obstarávateľ ţiada uvádzať ceny vrátane DPH ! 
          
11.     Prihlásenie sa do elektronickej aukcie    
          Záujemci sa môžu prihlásiť do elektronickej aukcie prostredníctvom e-mailu na adresu 
          frantisek.drgon@trnava.sk 
11.1   Prihláška musí obsahovať :  
          -     názov prihlasovaného subjektu 
          -     meno a funkcia štatutárneho zástupcu subjektu 

-     adresa 
-     telefón 
-     IČO 
-     DIČ (DIČ DPH), uchádzač uvedie či je platca DPH 
-     bankové spojenie 
-     stránka www. 
-     meno kontaktnej osoby pre e-aukciu 
-     e-mail kontaktnej osoby pre e-aukciu 
-     mobil  kontaktnej osoby pre e-aukciu 

 
11.2   Lehota na prihlásenie do e-aukcie 
          Záujemci sa môžu prihlásiť do elektronickej aukcie do 10.8.2012 do 8,30hod.  
 
11.3   Zadávacie kolo e-aukcie  
          - zadávacie kolo e-aukcie začína 8.8. 2012  o 9,00hod. 
          - výzva k účasti v e-aukcii na základe prihlášky podľa  bodu 11.1,  bude jednotlivým     
            uchádzačom zaslaná e-mailom 
          - pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, ktorú si budete  
            môcť zobraziť cez výzvu v on-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky Vám bude    
            zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň 
          - potrebné doklady podľa bodu 8.Podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa k predmetu  
            zákazky, musia byť uložené ako prílohy v aukčnej sieni do termínu ukončenia zadávacieho  
            kola. 
          - v rámci zadávacieho kola po vyplnení prihlášky, uchádzač zadá ponúknutú cenu za      
            dodávku  vrátane DPH 

- ukončenie zadávacieho kola 10.8.2012 o 9,00hod. 

11.4   Súťaţné kolo e-aukcie – začína 10.8.2012 o 9,00hod 

12.    Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 - celková cena za dodávku musí byť uvedená v EUR vrátane DPH. 
 
 Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie stanovených kvalitatívnych, 

dodacích a platobných podmienok podľa objednávky a výzvy na predloženie ponuky, vrátane 
dopravy na určenú základnú školu. 

     
          UPOZORNENIE: Pokiaľ bude ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve na predloženie 

ponuky,  uchádzačovi nebude vystavená objednávka a bude oslovený uchádzač, ktorý sa 
umiestnil ako ďalší v poradí. 

        
13.     Špecifikácia na dodávku tovaru :   
          1. Robot RE 22N (vrátane príslušenstva – 60 l kotlík, hák, metla miešač, vozík)      1ks 
          2. Sada 30 l kotlík (vrátane príslušenstva – redukcia, hák, miešač, metla)                1ks 
          3. Strúhacia komora  RUs 22                                                                                      1ks 
          4. Mäsomlynček RMa 27                                                                                             1ks 

mailto:frantisek.drgon@trnava.sk
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Upozornenie : Obstarávateľ neumoţňuje variantné riešenie dodávky tovaru! 
 
14.     Obchodné podmienky 
 
         A. Platobné podmienky 
         1.  Faktúru za tovar dodávateľ vystaví po dodaní výrobku na určené   

        miesto, na  základe potvrdeného dodacieho listu.  
         2.  Na faktúre uviesť splatnosť 14 dní. 
         3.  Platba za tovar bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. 

 
         B. Dodacie podmienky a záruka:  
        1.  Dopravu zabezpečí úspešný účastník s ktorému obstarávateľ vystaví objednávku. 
        2.  Miesto dodania: Základná škola Námestie Slovenského učeného tovarišstva 15, Trnava                                 
        3.  Dodávateľ je povinný informovať o dátume dodávky vyhlasovateľa 2 dni  

        vopred.  
        4.  Termín dodania: 

        Obstarávateľ požaduje dodávku najneskôr do 31. 8. 2012 
        5.  Záručná lehota na tovar - 24 mesiac od dodávky  
        6.  Dodávateľ sa zaväzuje dodrţať vysúťaţenú cenu s DPH, vrátane dopravy 

    
15.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 

Verejný obstarávateľ :        
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena za celkovú 

dodávku tovaru bude vyššia ako limit v zmysle § 4 ods. 5 zákona č.25/2006 Z.z. 
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena za celkovú 

dodávku tovaru prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na 
predmet zákazky a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za 
ktorých bola vyhlásená 

- Nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
(prieskum trhu), obstarávateľ si vyžaduje právo neprijať žiadnu ponuku. 

- Objednávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač 
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. 

- Uchádzač bude oboznámený o úspešnosti svojej ponuky. 
- Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 

postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
 
 

 
                                            

Dátum:  3.8.2012  

 
 
     

 Mgr. Ţofia Halásová   
                                                                                                           riaditeľka  školy 
 
 
 
 


