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                   OBEC  JEDĽOVÉ  KOSTOĽANY 
_________________________________________________________________________________ 

                V Ý Z V A  NA    P R E D L O Ž E N I E    P O N U K Y 
 

Zákazka s nízkou hodnotou  podľa § 117  
 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších 

predpisov (ďalej  len ZVO) 

 
                           OBSTARANIE  MATERIÁLNO - TECHNICKÉHO  VYBAVENIA  
                                                              MŠ JEDĽOVÉ  KOSTOĽANY  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

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

Názov verejného obstarávateľa:                          Obec Jedľové Kostoľany 

Sídlo:                                                                       Obecný úrad  297, 951 96 Jedľové Kostoľany      

Štatutárny zástupca:                                                Dušan Kazimír  – starosta obce 

IČO:                                                             00 308 064 

DIČ:                                                                          2021037909 

Tel.:                                                                         +421 37 633 82 25  

Fax:                                                                         +421 37 633 82 25  

E-mail:                                                                      obecjk@tekov.sk 

Internetová stránka:                                                  www.jedlovekostolany.sk 

Bankové spojenie:                                                     VÚB, a.s. 

IBAN:                                                                         SK84 0200 0000 0017 6802 6451               

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:                Obecný úrad Jedľové Kostoľany 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:                podateľňa Obecného úradu  

4. Predmet obstarávania: 

                                       OBSTARANIE  MATERIÁLNO - TECHNICKÉHO  VYBAVENIA  
                                                              MŠ JEDĽOVÉ  KOSTOĽANY  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Objednávka   

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

  a) Kuchynská linka s príslušenstvom 

   b) Vstavané skrine na uloženie vecí, lehátka, vankúše a paplóny pre 30 detí 
   c) Zostava 6 sedení do jedálne pre 30 detí 
   d) Farebná šatníková zostava s lavičkou pre 30 detí. 

 
 

             v prílohe opis predmetu zákazky   s  výkazom  výmer! 

         V PRÍPADE, KEĎ   VO VÝKAZE VÝMER   ALEBO V PDJE OZNAČENÝ MATERIÁL ALEBO VÝROBOK AKO             

KONKRÉTNY YP ALEBO PRESNÁ ZNAČKA –  ZNAMENÁ, ŽE VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ NEMOHOL OPÍSAŤ 

PREDMET ZÁKAZKY DOSTATOČNE  PRESNE A ZROZUMITEĽNE A PRETO PRI TÝCHTO ODKAZOCH DOPLŇUJE 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ :          ALEBO EKVIVALENTNÝ!!!  

http://www.jedlovekostolany.sk/
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7. CPV:   39161000-8 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:    9 900,00 € bez DPH 

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Materská škola Jedľové Kostolany , Okres  Zlaté 
Moravce, Nitrianský kraj.  

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 2 mesiace od 
vystavenia objednávky 

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: tvoria prílohu nasledovne 

a) opis zákazky s výkazom výmer 

12. Financovanie predmetu zákazky:   
Verejný obstarávateľ sa uchádza o poskytnutie dotácie z Operačného programu Integrovaný regionálny 
operačný program - Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám , 2.2.1 
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl  a  z vlastných zdrojov. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so splatnosťou 
minimálne 30 dní po vystavení faktúry.  

13. Lehota na predloženie ponuky:      22.2.2019  do 12:00 hod 

14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, kriérom   osobne alebo elektronicky na e-mailovú adresu 
kontaknej osoby: matuskovas@centrum.sk 

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

Najnižšia cena 
 
Spôsob hodnotenia: 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom 
v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako 
víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná 
ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti.  

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Uchádzač predkladá ponuku v listinnej podobe v jednom originálnom vyhotovení 
Ponuka, celá korešpondencia a všetky doklady a dokumenty súvisiace s ponukou, musia byť predložené 
v slovenskom jazyku.  
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do 
štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich 
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku. 

             Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača:  
              vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe 1 týchto   
              súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží  
              tento formulár každý jej člen; 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponúk  

vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritérií“ uvedený v Prílohe 2  týchto súťažných 

podkladov, 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar. U právnických osôb napr. výpis z 
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí 
fotokópia) . 

              Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 zákona o VO. 

                      d)  Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy 3, že nemá zákaz účasti vo verejnom  

                            obstarávaní 

17. Lehota viazanosti ponúk: do 31.5.2019  

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Silvia Matušková –kontaktná osoba na verejné obstarávanie. Tel.: 0903774621,  

mail: matuskovas@centrum.sk 

mailto:matuskovas@centrum.sk
mailto:matuskovas@centrum.sk
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19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného 
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, alebo budú pre neho 
inak neprijateľné.  

 

             Jedľové Kostoľany, dňa 14.2.2019 
 
                                    

                                    Dušan  Kazimír 
 

                                         starosta obce 
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                                                                                                                                                   Príloha 1 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov 
uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku 

 

  

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania 
uchádzača 

 

  

IČO  

  

Právna forma  

  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej 
evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa 
právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo 
zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo 
evidencie 

 

  

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol 
uchádzač založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko  

 

 

 

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas 
verejnej súťaže 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  
Fax  
E-mail  

 

V....................................., dňa ... 

 

Podpisy: 
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PRÍLOHA  2 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

Zákazka:       

                                  OBSTARANIE  MATERIÁLNO - TECHNICKÉHO  VYBAVENIA  
                                                              MŠ JEDĽOVÉ  KOSTOĽANY             

                                                                              

Uchádzač / skupina dodávateľov  

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO1 NIE1 

  

 Navrhovaná cena 
v eur bez DPH 

DPH 
Navrhovaná cena 

v eur s DPH 

Kuchynská linka s príslušenstvom    

Vstavané skrine na uloženie vecí, 

lehátka, vankúše a paplóny pre 30 

detí 

   

Zostava 6 sedení do jedálne pre 30 
detí 

   

Farebná šatníková zostava s 
lavičkou pre 30 detí 

   

Ponúkaná cena  za dodanie  
predmetu zákazky  s p o l u :  

   

 

 

Pečiatka a podpis uchádzača 

                                                        
 
nehodiace prečiarknuť 
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Príloha č.1   OPIS ZÁKAZKY 
 
 

Popis komodity 

 

1. Kuchynská linka s príslušenstvom 

• Kuchynská linka (od 410 cm do 430 cm) s dolnými aj hornými skrinkami Horné 

sktinky sú vysoké 72 cm a hlboké 29 cm a dolné skrinky majú výšku 82 cm a hĺbku 45 

cm. Všetky skrinky sú zatváreteľné, otváranie pomocou úchytky. 

• Eletrická varná platňa (1 ks) – počet platničiek 4 ks, min. výkon 6 300 W  

• Elektrická rúra (1 ks) – min. výkon 2 500 W, minimálny objem 55 l 

alternatívne riešenie - elektrický sporák spĺňajúci vyššie uvedené minimálne 

parametre 

• Digestor (1 ks) – šírka od 55 – 65 cm, minimálny výkon 320 m3/hod 

• materiál = DTD 

• sokel = 10 cm 

• dekor = 2 druhy 

• kovanie s tlmičom 

• zásuvky s plným výsuvom 

 

 

2. Vstavané skrine na uloženie vecí, lehátka, vankúše a paplóny pre 30 detí 

• vstavané skrine do MŠ Jedľové Kostoľany zhotovené na mieru s posuvnými 

dverami, policové, so zásuvkami na uloženie vecí. 

• rozmer skrine (ŠxVxH) = cca 3 600 x 2 450 x 4 00 mm, v hrúbke min. 20 mm. 

• päť dverí so štetinami na zabránenie tvrdých nárazov v rozmere cca 340 x 2450 

mm v hliníkovom ráme, bez zamykania 

• materiál = DTD 

• sokel = 10 cm 

 

• 30 x ležadlo pre potreby MŠ s 8 cm matracom rozmer (min. 1 400 x 600 x 240 mm) 

• materiál ležadla = drevo 

• materiál matrac = molitan (polyuretanová pena), poťah zo 100 % bavlny 

 

• 30 x antialergický vankúš a antialergický paplón s návlečkami 

• vankúš = 60 x 40 cm 

• paplón = 110 x 80 cm 

• návlečky materiál = 100% bavlna 

 

 
3. Zostava 6 sedení do jedálne pre 30 detí 

• 6 x jedálenská zostava (6 x stôl = 1200 x 800 mm a 30 x stoličky pre deti) 

• výška dosky stola = 460 mm 

• výška sedadla stoličky = 260 mm 

• zaoblené hrany, konce ukončené plastovými koncovkami.   

• použitý materiál (stôl = DTD hr. 18 mm, stoličky = preglejka) 

• kovové konštrukcie upravené práškovou farbou  
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4. Farebná šatníková zostava s lavičkou pre 30 detí. 

• Skrinka šatníková s lavičkou na sedenie pre 30 detí 

• šírka pre 1 skrinku = 250 – 300 mm 

• hĺbka pre 1 skrinku = 400 – 450 mm  

• výška pre 1 skrinku = 1 100 – 1 700 mm  

• dosky z laminovanej drevotriesky (DTD) hr 18 mm s ABS hranou. 

 
 
Cena zahŕňa aj výdavky na inštaláciu a dovoz na miesto dodania. 
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                                                                                                           PRÍLOHA   3 

 

Uchádzač: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle § 32 ods.1 písm.f) zákona 

o verejnom obstarávaní č.343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 

 

                         nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní     

 

 

 

V......................... dňa............... 

  

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

 

                                                        
 
1Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 

 


