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OBEC BOŠÁCA 

  Bošáca 257, 913 07 Bošáca 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa §112 - §116 zákona č. 
343/2015 Z. z. 

 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Obec Bošáca 
Sídlo: Bošáca 257, 913 07 Bošáca 
Štatutárny zástupca: Mgr. Daniel Juráček – starosta  
IČO: 00311430         
DIČ:      2021091358       
Tel.:      0327781130        
E-mail:     bosaca@bosaca.sk 
Internetová stránka: www.bosaca.sk 

Kontaktné miesto: 
Názov: Obec Bošáca 
Sídlo: Bošáca 257, 913 07 Bošáca 
Kontaktná osoba:  Mgr. Daniel Juráček 
Tel.: +421 903 248 615 
E-mail: starosta@bosaca.sk     

2. Názov predmetu zákazky: Didaktické pomôcky pre ZŠ v Bošáci 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 76 615,44 € bez DPH, z toho: 

1. ČASŤ: 36 897,57 € bez DPH 

2. ČASŤ: 39 717,87 € bez DPH 

4. Postup verejného obstarávania: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska 
podľa §112 - §116 zákona č. 343/2015 Z. z. 

5. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôck pre 
polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební. 

Časť 1: Didaktické pomôcky pre učebňu biológie a chémie – obstarajú sa didaktické pomôcky 
pre vyučovanie predmetov biológie a chémie 

Časť 2: Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu - zahŕňa obstaranie didaktických 
pomôcok pre polytechnickú učebňu 

6. Variantné riešenia: V prípade, že sa vo výzve uvádzajú údaje alebo odkazy na kokrétneho 
výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom 
v súlade s § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preloženie ponuky s ekvivalentným riešením 
s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Variantné riešenia musia súvisieť 
s predmetom zákazky a spĺňať požiadavky a technické parametre, podrobne špecifikované 
v prilohe č. 1 Didaktické pomôcky pre ZŠ v Bošáci – ponukový list tejto výzvy. Uchádzač 
nemôže predložiť variantné riešenie v prípade, ak predloží aj ponuku, ktorá nie je variantným 
riešením. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať 
ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe releventných dokladov. O spnení podmienky 
evivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ. 

7.  Podmienky účasti: Uchádzač musí splniť nasledovné podmienky účasti: 

- § 32 ods. 1 písm. e) zákona je oprávnený dodávať tovat, uskutočnovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením dokladu 

http://www.bosaca.sk/


 

2/3 
 

oprávňujúcim dodávať tovar vo vzťahu k premetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu 
na OR SR, resp ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti) 

- § 32 ods. 1 písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením Čestneho 
vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

- § 40 ods. 6 písm. f) zákona konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými 
opatreniami – uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením Čestneho 
vyhlásenia, že nie je v konflikte záujmov v predmetnom verejnom obstarávaní 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk 
– 1. časť:  

Kritériá: najnižšia celková cena, v prípade platcu dane DPH, celková cena vrátane DPH za celý 

predmet zákazky 

Spôsob hodnotenia ponúk: ponuky sa budú vyhodnocovať poradovým systémom. Ponuke 
s najnižšou cenou bude priradené prvé miesto, ostatným ponukám druhé, tretie, atď. 
Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky 
sa stanú neúspešnými ponukami. 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk 
– 2. časť:  

Kritériá: najnižšia celková cena, v prípade platcu dane DPH, celková cena vrátane DPH za celý 

predmet zákazky 

Spôsob hodnotenia ponúk: ponuky sa budú vyhodnocovať poradovým systémom. Ponuke 
s najnižšou cenou bude priradené prvé miesto, ostatným ponukám druhé, tretie, atď. 
Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky 
sa stanú neúspešnými ponukami. 

10. Zábezpeka a lehota viazanosti ponúk: Viazanosť ponuky uchádzača sa nevyžaduje formou 
zábezpeky 

11. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Áno. Záujemca má možnosť predložiť cenovú 
ponuku na niektorú z jej častí alebo na obe časti spolu. 

ČASŤ 1: Didaktické pomôcky pre učebňu biológie a chémie 

ČASŤ 2: Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu 

12. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva (návrh Kúpnej 
zmluvy je súčasťou súťažných podkladov) 

13. Súťažne podklady: Podkladmi k výzve sú: 

1. Didaktické pomôcky pre ZŠ v Bošáci – ponukový list 
2. Návrh na plnenie kritéria (predloha) 
3. Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (predloha) 
4. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (predloha) 
5. Návrh kúpnej zmluvy 
 
Súťažné podklady je možné získať na webovej adrese: https://bosaca.sk/dokumenty/verejne-
obstaravanie/podlimitne-zakazky/ 

14. Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola s materskou školou Ľ.V. Riznera Bošáca, 
k.ú. Bošáca, parcela č. 1389/52, adresa: Obec Bošáca 396, 913 07 Bošáca 

15. Rozsah predmetu zákazky:  
Špecifický rozsah predmetu zákazky je podrobne opísaný v prílohe č. 1 Didaktické pomôcky 
pre ZŠ v Bošáci – ponukový list, do ktorého požadujeme vyčísliť cenovú ponuku. 

16. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
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17. Mena: EUR 

18. Lehota na predloženie ponuky: 02.09.2021 do 11:00 hod. 

19. Kód ITMS projektu: 302021K555 Zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy s 
materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca 

20. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program 

21. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

80100000-5 Základné vzdelávanie (základné školstvo) 

39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 

22. Spôsob predloženia ponuky: systém EVO do 02.09.2021 do 11:00 hod. 

23. Ďaľšie informácie verejného obstarávateľa:  

- Požadujeme vyčísliť cenu za dodaný tovar: jednotková cena bez DPH, celková cena za 
dodaný tovar bez DPH, DPH a celková cena za dodaný tovar s DPH. 

- Cenovú ponuku požadujeme vyčísliť do ponukového listu - príloha č.1 Didaktické pomôcky pre 
ZŠ v Bošáci – ponukový list  

- V cenovej ponuke prosíme uviesť informáciu „Sme/Nie sme platcom DPH“. 

- V cenovej ponuke prosíme uviesť obchodný názov a výrobný typ výrobku. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. 

- Záujemca má možnosť predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky spolu alebo 
niektorú z jej častí. 

 
Prílohy k výzve na na predloženie ponuky: 
 

1. Didaktické pomôcky pre ZŠ v Bošáci – ponukový list  
2. Návrh na plnenie kritéria (predloha) 
3. Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (predloha) 
4. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (predloha) 
5. Návrh kúpnej zmluvy 

 

Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa: 

 

 

 

 

 
 
 

Výzva vyhlásena od 17.08.2021 do 02.09.2021  ....................................................................  

Mgr. Daniel Juráček – starosta  


