
Výzva na predloženie ponuky  
 
podľa čl. VII bod 5. Smernice č. 001/EK/2013 o zadávaní  zákazky na dodanie tovaru 
vrátane potravín,  poskytnutie služby, alebo uskutočnenie stavebných prác, ktoré 
nespĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) a c)  zákona  o verejnom 
obstarávaní. 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Základná škola, 053 62 Bystrany 13, 
Sídlo:   053 62 Bystrany 13, 
IČO:     35545984 
DIČ:     2021673346 

 Telefón: 053/4297070, 053/4297071, 053/4495347 

Kontaktná osoba: Eva Farkašovská 

 E-mail: zs_riaditel@mail.t-com.sk, zsbystrany@mail.t-com.sk 

2. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
 
Prekládka a inštalácia počítačovej siete - pavilón A 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 
 
 4 000 € 
 

4. Lehota na predkladanie ponúk: 
 
 22. 11. 2013 
 

5. Miesto doručenia ponúk:  
 
Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označené 
„Neotvára ť“        „45314320-0 – Inštalovanie po čítačovej kabeláže“ 
 
Adresa: Základná škola, Bystrany 13, 053 62  Bystrany 
 
 

6. Podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky: 
 
Doklad o oprávnení dodávať tovar  a realizovať služby v súlade s § 26 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 

7. Typ zmluvy:  
 
□ Objednávka na predmet zákazky 
 
 



 
8. Podmienky financovania predmetu zákazky:  

 
Faktúry budú vystavené po zadaní objednávky. Splatnosť faktúr je do 14 dní odo dňa 
doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 
 
 

9. Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby alebo uskutočnenia stavebných prác: 
 
Základná škola, Bystrany 13, 053 62  Bystrany 
 
 

10. Termín dodania tovaru, poskytnutia  služby alebo uskutočnenia stavebných prác: 
 
Do 7 dní od zadania zákazky 
 

11. Kritériá na vyhodnotenie  ponúk: 
 
- Najnižšia cena 
- V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady na dodanie 

vrátane dopravy materiálu  
 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 

a) proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani 
námietky v  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení 
neskorších predpisov, 

b) verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia informácií 
získaných prieskumom trhu resp. ponúk oznámi všetkým uchádzačom, ktorí 
doručili ponuky, výsledok vyhodnotenia, vrátane poradia uchádzačov. 
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku  prijíma, 

c) ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy resp. vystaveniu 
objednávky pre úspešného uchádzača, resp. úspešný uchádzač od plnenie 
zmluvy alebo objednávky odstúpi, verejný obstarávateľ môže vyzvať na 
uzavretie zmluvy, resp. vystaviť objednávku pre uchádzača, ktorý sa umiestnil 
ako druhý v poradí. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy resp. vystaveniu 
objednávky ani s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, verejný 
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil 
ako tretí v poradí. 

V Bystranoch, dňa 15. 11. 2013 
  

 
 

       Mgr. Júlia Čurillová v. r. 
  riaditeľka ZŠ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


