
Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 

v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

 

si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky, a to v súlade 

s podmienkami tak, ako je uvedené nižšie. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Strednej odbornej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna 

Sídlo: Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica 

IČO: 00163082 

DIČ:  2020534593 

Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Ličko  

Telefón: +421 948 671 103 

e-mail: sekretariat@skolaprespm.sk 

Pre otázky v rámci výzvy kontaktná osoba:  

Jaroslav Babic, +421 911 822 711, babic@euprojekty.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky: 

„Zhotoviteľ žiadosti o NFP“ 
 

3. Opis predmetu zákazky: 

Predpokladaný rozsah predmetu zákazky: 

Spracovanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci Operačného programu 

Kvalita životného prostredia Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch Investičná priorita 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia 

energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných 

budov a v sektore bývania Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných 

budov, s kódom výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

- podľa Metodického pokynu pre žiadateľov o finančnú pomoc o NFP 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

72224000-1 - Poradenstvo pri riadení projektov 

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Nie 

 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 

maximálne 4 týždne od zadania objednávky – predpokladaná realizácia zákazky 

 

7. Druh zákazky a miesto realizácie predmetu zákazky: 

Zákazka na poskytnutie služby 

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica 

 

8. Spôsob vzniku záväzku: 

Na základe Zmluvy o dielo a následnej fakturácie. 
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9. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky (bez DPH):  

1 987,50 €  

 

10. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky: 

Ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a musí pokrývať všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. Týmto 

spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako cena maximálna.  

Cena bude navrhnutá v mene EUR s DPH. 

Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť najmä zmenu 

sadzby DPH, cla a iných administratívnych opatrení štátu. Zmena dohodnutej ceny je možná len 

formou písomného dodatku k zmluve. 
 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu. Na skutočnosť, že nie je 

platiteľom DPH vo svojej ponuke upozorní.  

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

12.1. Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom vlastných zdrojov a následnej 

refundácie ministerstva vnútra. 

12.2. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia.  

 

12. Obsah cenovej ponuky: 

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

12.1. Identifikačné údaje uchádzača (min. názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, 

sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo), 

12.2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií - viď. Príloha č. 2 

12.3. Výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra, nie starší ako jeden mesiac, 

akceptujeme aj výpis z internetu 

 

13. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk: 

13.1. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 06.06.2017 do 13:00 hod. 

13.2. Miesto predkladania ponúk: SOŠ pre ŽSPI v Kremnici na adresu uvedenú v bode 1. 

13.3. Emailom na adresu babic@euprojekty.sk; sekretariat@skolaprespm.sk,                    
s predmetom emailu s označením „Zhotoviteľ žiadosti o NFP ” 

13.4. Poštou na adresu uvedenú v bode 1. v obálke označenej „Zhotoviteľ žiadosti o NFP“ a text: 

„SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“ 

13.5. Osobne na adrese sídla uvedenej v bode 1. na sekretariáte v obálke označenej „Zhotoviteľ 

žiadosti o NFP ” a text: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“ 

13.6. Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk 

uvedeného v tomto odseku. 

13.7. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku 

13.8. Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk: 06.06.2017 o  13:30 hod. 
- Miesto otvárania ponúk:  ako je uvedené v bode 1. 
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14. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk a spôsob hodnotenia ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH. 
 

Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou. 
 

Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste 

sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou. 

 

15. Obchodné podmienky: 

S úspešným uchádzačom bude podpísaná  Zmluva o dielo. 

 

16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk: 

Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 

vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. 

Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel. 

 

17. Doplňujúce informácie:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 

predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom. 

 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

 

 

 

V Kremnici, dňa: 19.04.2017 

 

 

 

 

Jaroslav Babic 
gestor procesu VO 


