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Vec:  Výzva na predloženie ponuky
 

  

Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1
zmysle § 7  ods.1 písm. b) zákona 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (
na dodanie tovaru v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

1. Identifikácia verejného obstarávate

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1 písm. b) ZVO: 

Názov verejného obstarávateľ

Sídlo:     
Štatutárny zástupca:    
IČO:        
DIČ:            
Tel.:            
E-mail:         
Internetová stránka:    

                  
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

      

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

4. Predmet obstarávania: 

- názov zákazky: „Vybavenie cvi

- stručný opis zákazky: katedra u
stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a
na obrábanie kovu, ručné náradie s
meracie prístroje 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

v priloženej tabuľke - cenová ponuka

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  

 

Mesto Čierna nad Tisou
Námestie pionierov 151/1
076 43 Čierna nad Tisou
tel.: 056 / 6872201, fax: 056 / 6872205
e-mail: mesto@ciernanadtisou.sk

Naša značka:                             
 

 
 

   Všetkým známym záujemcom  

Výzva na predloženie ponuky 

Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou ako verejný obstarávate
) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky 
v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

„Vybavenie cvičební“ 

verejného obstarávateľa:  

v zmysle § 7ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mesto Čierna nad Tisou 
  Námestie pionierov 151/1, 076 43 
  Ing. Marta Vozáriková - primátorka
  00331465    
  2020730415 
  056 / 6872201 
  mesto@ciernanadtisou.sk 
  www.ciernanadtisou.sk  

čenia ponuky: Mesto Čierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 
     076 43 Čierna nad Tisou 

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Podateľňa 

Vybavenie cvičební“   

katedra učiteľa, stoličky učiteľa a kontajnera, žiacky stôl, stoli
stavebnicové zariadenia na obrábanie dreva a kovov, kovové skrine, mobilné pracovisko žiaka 

čné náradie s príslušenstvom, murárske, stavebné a maliarske náradie,

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Podrobný opis je uvedený 
cenová ponuka. 

Predpokladaná hodnota zákazky:  49 602,53  EUR bez DPH 

Čierna nad Tisou 
Námestie pionierov 151/1 

ierna nad Tisou 
tel.: 056 / 6872201, fax: 056 / 6872205 

mail: mesto@ciernanadtisou.sk 

                            Vaša značka:      V Čiernej nad Tisou d

Všetkým známym záujemcom   

verejný obstarávateľ v 
. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

alej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky 
v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou 
primátorka 

Námestie pionierov 151/1,  

kontajnera, žiacky stôl, stoličky, 
kovov, kovové skrine, mobilné pracovisko žiaka 

murárske, stavebné a maliarske náradie, 

Kúpna zmluva 

Podrobný opis je uvedený 

iernej nad Tisou dňa 27.09.2018 



e-mail:  mesto@ciernanadtisou.sk  
   web:  www.ciernanadtisou.sk  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
 Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, Školská 3, 

9. Lehoty na dodanie alebo dokon

podpisu zmluvy 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie 

11. Financovanie predmetu zákazky: 

projektu 302021K505 a z vlastných zdrojov. Verejný obstarávate
zmluvy preddavok. 

12. Lehota na predloženie ponuky: 

13. Spôsob predloženia ponuky: 
a) Vašu cenovú ponuku zašlite poštou
b) Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude hodnotená
c) Obálku označte „ Neotvára

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 

Kritériom na hodnotenie bude splnenie podmienok ú
 

15. Pokyny na zostavenie ponuky 

a) Celá ponuka, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty
b) Uchádzačom sa neumožň
variantné riešenie. 
c) Doklad o oprávnení  dodáva
( kópia). 

d) Cenová ponuka ( na priloženom tla
e) Zmluva 
f) Cenu uveďte  v eurách bez DPH a s DPH. Ak nie ste platcom DPH uve
g) Navrhovaná  cena by mala zah
zisk a pod.) v zmysle zákona o cenách. Cena uvedená  v ponuke je záväzná po
platnosti zmluvy.  
 

16. Otváranie ponúk: dňa .09.10
Magistrát mesto Čierna nad Tisou

      - zasadačka 

17. Postup pri otváraní ponúk: 
a) Na otváraní ponúk sa môžu zú

predkladanie ponúk. Uchádza
otváraní obálok za uchádza
uchádzača  (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom 
totožnosti a kópiou dokladu o
preukazom totožnosti,  splnomocnením na zastupovanie a
podnikať 

b) Na otváraní ponúk sa zverejnia obchodné mená a sídla všetkých uchádza
plnenie kritérií určených na 

 

 
 

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
ovacím jazykom slovenským, Školská 3, Čierna nad Tisou

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 

ažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú sú

Financovanie predmetu zákazky: z projektu „Zlepšenie technického vybavenia u
a z vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu 

ponuky: 08.10.2018 do 10,00 hod. 

Spôsob predloženia ponuky:  
Vašu cenovú ponuku zašlite poštou, alebo osobne doručte na našu adresu 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude hodnotená 

„ Neotvárať – Vybavenie cvičební“  

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 

Kritériom na hodnotenie bude splnenie podmienok účasti  a  najnižšia  cena 

Pokyny na zostavenie ponuky - obsah ponuky: 

ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku SR a 
om sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ekvivalenty sa nepovažujú za      

oprávnení  dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytova

Cenová ponuka ( na priloženom tlačive)  

te  v eurách bez DPH a s DPH. Ak nie ste platcom DPH uveďte to v ponuke.
Navrhovaná  cena by mala zahŕňať všetky Vaše náklady (doprava na miesto ur

zisk a pod.) v zmysle zákona o cenách. Cena uvedená  v ponuke je záväzná po

09.10.2018 o 10,00 hod. 
ierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna nad Tisou

  

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v
predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zú
otváraní obálok za uchádzača. Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 

a  (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom 
kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádza

preukazom totožnosti,  splnomocnením na zastupovanie a kópiou dokladu o

Na otváraní ponúk sa zverejnia obchodné mená a sídla všetkých uchádzač
ených na hodnotenie ponúk. 

ierna nad Tisou 

enie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 2 mesiaca od 

bez úhrady sú súčasťou výzvy  

Zlepšenie technického vybavenia učební“, kód 
 neposkytne na plnenie predmetu 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 

 

sa predkladajú v štátnom jazyku SR a ČR 
 variantné riešenie. Ekvivalenty sa nepovažujú za      

 stavebné práce alebo poskytovať služby,                   

ďte to v ponuke. 
 všetky Vaše náklady (doprava na miesto určenia,  primeraný 

zisk a pod.) v zmysle zákona o cenách. Cena uvedená  v ponuke je záväzná počas celého obdobia  

Čierna nad Tisou 

i, ktorí predložili ponuku v lehote na 
zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na 

člen štatutárneho orgánu 
a  (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom 

. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže 
kópiou dokladu o oprávnení 

Na otváraní ponúk sa zverejnia obchodné mená a sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na 



e-mail:  mesto@ciernanadtisou.sk  
   web:  www.ciernanadtisou.sk  

18. Lehota viazanosti ponúk: Ponuky sú viazané 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádza

Ing. Miroslav Bartko, č.t. 0905 907
 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávate
a) Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávate

pre výber dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s §117, preto z nej nevyplývajú pre našu 
organizáciu žiadne zmluvné záväzky.  

b) Všetky náklady a výdavky spojené s
finančného nároku voči verejnému obstarávate
aj v prípade, že verejný obstarávate
postup zadávania zákazky.

c) V prípade že poskytovate
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využi
zmluvu anulovať, alebo realizova

 
 
S úctou,  
 

 

Prílohy:  
 
Príloha:   -    Zmluva 

- Cenová ponuka + opis predmetov dodania
 
 
 
 
  
 

 
 

: Ponuky sú viazané do 31.03.2019  

ené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: pre proces verejného obstarávanie
.t. 0905 907 438 

alšie informácie verejného obstarávateľa: 
Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona  

a v rámci zadania zákazky v súlade s §117, preto z nej nevyplývajú pre našu 
organizáciu žiadne zmluvné záväzky.   

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádza
či verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok  obstarávania a to 

aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší 
postup zadávania zákazky. 
V prípade že poskytovateľ finančných príspevok, neschváli proces verejného obstarávania 

ľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne 
, alebo realizovať iba časť dodávok podľa finančných možnosti.

 
.......................................................... 

Ing. Marta Vozáriková 

Cenová ponuka + opis predmetov dodania 

pre proces verejného obstarávanie  

zmysle zákona  343/2015 Z. z. 
a v rámci zadania zákazky v súlade s §117, preto z nej nevyplývajú pre našu 

predložením ponuky znáša uchádzač bez 
adu na výsledok  obstarávania a to 

 neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší 

príspevok, neschváli proces verejného obstarávania 
 inštitút odkladacej podmienky a následne 

ných možnosti. 

..........................................................  
Ing. Marta Vozáriková  

primátorka  


