
Katolícka spojená škola, Školská 9, 91441 Nemšová 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje osoby podľa § 8: 
Obchodné meno: Katolícka spojená škola 

Sídlo:  Školská 9, 91441 Nemšová 

Štatutárny zástupca: PaedDr. Lubomír Král, PhD. 

IČO:   37920421 

DIČ:   2021930317 

tel:  +421 326598331 

e-mail:  zs.sv.michala@gmail.com 

webové sídlo: www.sksnemsova.sk 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
https://kssnemsova.edupage.org/text/?text=text/text17&subpage=1 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
Dodávka a osadenie boulderovej lezeckej steny 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je dodávka a osadenie boulerovej lezeckej steny.  

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

- 2 bloky 3000 x 3500 mm 

- lezecká plocha 21 m2 

- lezecké chyty min. 7 ks/m2 

- dodávka a osadenie na mieste realizácie, ktorým je telocvičňa v na adrese sídla osoby podľa 

§ 8. 

 

Kompletné minimálne technické požiadavky na predmet zákazky sú špecifikované v prílohe č. 

1 tejto výzvy. Dodávka a osadenie bude realizované v pracovných dňoch v čase od 8,00h do 

17,00h. 

 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
Neaplikuje sa 

 
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH. V prípade, ak bude predložená ponuka uchádzača, ktorý je platcom 

DPH, vo svojej ponuke uvedie aj cenu vyčíslenú s DPH, ktorá bude predmetom hodnotenia. 

 

 

7. Dĺžka trvania zákazky: 
Osoba podľa § 8 požaduje ukončenie realizácie zákazky do 17.12.2019.  
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8. Podmienky účasti: 
- uchádzač má oprávnenie dodávať tovary a poskytovať služby uvedené v predmete tejto 

zákazky  

- uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu 

 

 

9. Požiadavky na predmet zákazky: 
- predmet zákazky, ktorý je predmetom ponuky uchádzača musí zohľadňovať príslušné normy 

podľa prílohy č. 1 výzvy 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 
30.10.2019 10:00 

 
11. Termín vyhodnotenia ponúk: 
04.11.2019 12:30 
 
 

12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
➢ Príloha č. 1 Minimálne technické požiadavky  

➢ Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie uchádzača 

➢ Príloha č. 3 Kritériá 

 

 
13. Predkladanie ponúk - obsah:  

➢ cenová ponuka v rozsahu podľa prílohy č. 3 tejto výzvy (Kritériá), vyplnená a 

podpísaná oprávnenou osobou za uchádzača, 

➢ doklad o oprávnení poskytovať služby v súlade s bodom 8 tejto výzvy ako napr. výpis 

z OR, alternatívne aktuálny informatívny výpis portálu obchodného registra; ŽL, 

alternatívne informatívny výpis z portálu živnostenského registra, informácia o zápise 

v registri hospodárskych subjektov vedeným ÚVO alebo iný relevantný doklad 

➢ vyplnené a oprávnenou osobou za uchádzača podpísané vyhlásenie podľa prílohy č. 2 

tejto výzvy 

 
14. Ďalšie informácie: 
Osoba podľa § 8 požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky definovaný v 

tejto Výzve na predkladanie ponúk. Ponuku uchádzača, ktorá nebude obsahovať celý rozsah 

predmetu zákazky, nebude osoba podľa § 8 akceptovať a nebude zaradená do vyhodnotenia. 

 

Táto výzva slúži osobe podľa § 8 pre účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 

6 ZVO, na základe čoho nie je viazaná k prijatiu ktorejkoľvek predloženej cenovej ponuky. V 

prípade, ak aspoň jedna z predložených ponúk bude v cenovej úrovni po prepočte do 5000 eur 

bez DPH, osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo prijať predloženú cenovú ponuku s najnižšou 

cenou bez toho, aby bol prieskum opakovaný, pričom týmto postupom osoba podľa § 8 

dodržiava postup podľa § 6 ZVO a zároveň dodržiava povinnosti upravené v § 117 ZVO ods. 

1 pre zákazku s nízkou hodnotou.  
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V prípade, ak osoba podľa § 8 príjme ponuku, zadá zákazku uchádzačovi, ktorého ponuka 

bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia v súlade s touto výzvou, a to formou objednávky 

v rozsahu požadovaného plnenia podľa tejto zákazky. 

Pri realizácií zákazky znáša všetky súvisiace náklady úspešný uchádzač – dodávateľ.  

 

 

V Nemšovej dňa 21.10.2019 

 

 

 

PaedDr. Lubomír Král, PhD. 

riaditeľ školy 


