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Zadanie zákazky podľa § 9 odsek 9  
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

Identifika čné údaje 

1 Verejný obstarávateľ Základná škola, Žitavská 1 1, 821 07 Bratislava 
2 Organizačná zložka Základná škola 
3 IČO 31780806 
4 Štatutárny zástupca RNDr. Jana Weisová 
5 Kontaktná osoba 

(meno, telefón, email) 
RNDr. Jana Weisová,   02/45241167, 
skola@zszitavskaba.edu.sk 

 
Predmet zákazky 

6 Názov zákazky „Kancelárske  potreby“ 
7 Druh zákazky  Zákazka na dodanie tovaru podľa § 9 odsek 9 
8 Spoločný slovník obstarávania 

(CPV): 
CPV: 30192000-1, 30199000-0, 30199230-1, 30197300-9, 
37822300-9, 30234200-0 

9 Stručný opis predmetu zákazky 7.1 Predmetom zákazky je dodanie kancelárskych potrieb 
v súlade s popisom uvedeným v prílohe č. 1 tejto výzvy 
vrátane dovozu a vyloženia tovaru na určené miesto 
dodania (bod č. 1) s osobným prevzatím zodpovednou 
osobou verejného obstarávateľa.  

10 Predpokladaná hodnota zákazky 4 500,00 € 
 

Výsledok zadania zákazky 

11 Zmluva, rámcová zmluva alebo 
objednávka 

Rámcová zmluva, objednávka, faktúra 

12 Ak zmluva, uveďte dĺžku jej 
trvania v mesiacoch 

24 mesiacov 

13 Požadované obchodné a platobné 
podmienky 

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý sortiment 
zákazky, objednávky budú uskutočnené 2 – 3 krát ročne. 
Úhrada sa vykoná na základe faktúry vystavenej podľa 
objednávky a dodaného tovaru. Verejný obstarávateľ si 
vyžaduje právo vrátiť faktúru na doplnenie , ak nebude 
v súlade s dodaným tovarom.  

 

 Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

14 Najnižšia cena s DPH Áno 
15 Najnižší súčet jednot. cien s DPH - 
16 Ekonomický najvýhodnejšia 

ponuka 
- 

17 Ak je kritériom ekonomicky 
najvýhodnejšia ponuka, definujte 
jednotlivé kritériá a ich váhu pri 
hodnotení. 

- 
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Podmienky účasti uchádzačov 
 18 Verejný obstarávateľ požaduje 

predloženie týchto 
dokladov/dokumentov: 

- kópiu dokladu o oprávnení podnikať 
s predmetom podnikania oprávňujúcim 
dodávať tovar podľa predmetu obstarávania 
zákazky – výpis z obchodného registra, resp. 
výpisu zo živnostenského registra. Tento doklad 
môže uchádzač nahradiť potvrdením  Úradu 
pre verejné obstarávanie  vydaného podľa ust. 
§133 zák. NR SR 25/2006 Z.z. (potvrdenie 
o zapísaní do zoznamu podnikateľov). 

 
Predloženie ponuky 
19 Požadovaný spôsob určenia ceny 

v cenovej ponuke 
Uchádzač uvedie jednotkovú cenu a celkovú cenu ako 
súčet jednotlivých cien. 

20 Obsah ponuky Cenová ponuka 
21 Označenie ponuky „ Kancelárske potreby – neotvárať“  
22 Miesto a spôsob doručenia ponuky Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie 

ponúk a na miesto dodania podľa bodu 1.tejto Výzvy.  
Ponuky doručiť poštou alebo osobne. 

23 Lehota na predkladanie ponúk 
(deň a hodina) 

29.5.2014  do  16.00 h 

24 Lehota viazanosti ponuky do 31.7.2014 
 
Doplňujúce informácie 
25 V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť  

informácie uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie informácií 
uvedených v zadaní bude zverejnené v profile verejného obstarávateľa. 
Žiadosť o vysvetlenie môže uchádzač podať do 28.5.2014 do 12.00 hod. 

26 Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené. 
27 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
28 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí 

ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo 
tretí v poradí. 

29 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne zmenia 
okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová ponuka 
uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky alebo ak všetky ponuky 
prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 

30 Podmienky dodania: 
S víťazným uchádzačom bude telefonicky dohodnutý konkrétny termín dodania s kontaktnou 
osobou verejného obstarávateľa  minimálne jeden pracovný deň vopred. Súčasťou dodávky bude 
dodací list a faktúra. 

 
Dátum zverejnenia zadania v profile verejného obstarávateľa: 23.5.2014 

 .................................................................. 
          Podpis štatutára verejného obstarávateľa 


