
 
V!ZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona !. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektor"ch zákonov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
V súlade so zákonom !.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektor"ch zákonov v znení neskor#ích predpisov ($alej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“) 

Vás  v y z ! v a m na predlo%enie cenovej ponuky na predmet zákazky: v!bava na vo"n! 

#as  

pre projekt PRÍTOMNOS$ D%CHA MINULOS$OUv rámci Opera!ného programu 

cezhrani!nej spolupráce SR-&R 2007-2013, Spolo!ne bez hraníc prioritná os 1.Podpora 

socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhrani!ného regiónu a spolupráce, oblas' 

podpory 1.1. Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií, kód pre oblas' prioritnej témy 60 Iná 

pomoc na zlep#ovanie slu%ieb v oblasti kultúry;. 

ODDIEL I 

VEREJN% OBSTARÁVATE&/OBSTARÁVATE& 

I. VEREJN% OBSTARÁVATE&/OBSTARÁVATE& 

I.1. Identifika#né údaje VO 

Názov: Súkromná stredná odborná 'kola VIA HUMANA  

Sídlo: Mallého 2, 909 01 Skalica, Slovensko  

Zastúpená: Mgr. Dana Dorothea Mikulová 

I(O: 36088978, DI(: 2021065002 

Kontaktné miesto: SSO( Via Humana, Mallého 2, 909 01 Skalica 

Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Mikulová  

Telefón: 034/6685776 

Fax: 034/6685292 

Email: viahumana@viahumana.sk 

)al#ie informácie mo%no získa' na u% uvedenej adrese a kontaktnom mieste. Ponuky budú 

doru!ené na u% uvedenú adresu a kontaktné miesto.  

I.2. Druh verejného obstarávate"a/obstarávate"a 

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu pod"a zákon o VO: § 7  

 

 



ODDIEL II. 

PREDMET ZÁKAZKY 

II. OPIS  

II.1. Názov zákazky  

      V!bava na vo"n! #as 

II.2. Druh zákazky a miesto dodania tovarov  

Tovary  

Hlavné miesto dodania tovarov: SSO$ Via Humana, Mallého 2, 909 01 Skalica 

II.3. Stru!n" opis zákazky  

 Predmetom zákazky je dodanie tovarov - komplet nafukovací stan /sedacia !as#, 

pódiová !as#/ pre konanie kultúrnych podujatí;  

Predmetom zákazky je aj zabezpe#enie dopravy na miesto ur#enia, vynesenie  

na konkrétne miesto pod"a ur#enia zástupcu verejného obstarávate"a.  

 

II.4. Podrobn" opis predmetu zákazky:  

Predmet zákazky musí sp%&a' minimálne tieto technické parametre: 

1. KOMPLET -  NAFUKOVACÍ STAN – viacú#elov!  ve"kopriestorov! nafukovací stan 

pozostávajúci z dvoch #astí, vhodn! pre rôzne spolo#enské podujatia.  

Po$iadavky  

Pozostávajúci  z dvoch #astí: sedacej a pódiovej /obidve #asti sú nafukovacie/. Sedaci #as' 

ve"kopriestorového stanu musí ma' extra bo#nice; obidve #asti musia  by'  prenosné, 

nenáro#né na manipuláciu a údr(bu, vyzna#ujúce sa r!chlou prípravou. Vhodné pre náro#né 

exteriérové priestory. Vy(adujeme záru#n! a pozáru#n! servis.  

Rozmer 

Ve"kopriestorová sedacia #as':  D -  10m, $ – 8 m, V – 5 m; 

Pódiová #as': D – 8 m, $ – 5m, V – 8 m;  

Materiál 

Vysoká v!dr(: 0,40 – 0,55 mm PVC Tarpaulin; ÚV úprava, úprava proti hor"avosti, minimálna 

nátrhová pevnos' 1500N/5 cm; musí sp%&a' normy pri"navosti a odolnosti. 



Potla! 

Materiál vhodn! na digitálnu potla#.   

Farebné prevedenie 

Biela, resp #as' modrá 

%al&ie sú!asti 

Kompresor 680 W, 220 V 

Úlo(n! vak – prenosn!  

Upevnenie – úchytky a laná zabezpe#ujúce stabilitu stanu  

Manuál  

 

II.5. Spolo!n" slovník obstarávania (CPV)  

Hlavn" slovník: CPV 392 2000-0 

 

II.6. Mno$stvo alebo rozsah zákazky  

Dodanie tovaru sa bude realizova' prostredníctvom zmluvy na dodanie tovaru a vystavenej 

objednávky.   

 

II.7. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky  

Celková hodnota s DPH: 8 300,00 ' ; DPH: 1 383,33 ';  

Celková hodnota bez DPH: 6 916,67 '  

1. KOMPLET – STAN: 8 300,00 '  s DPH; DPH: 1 383,33 '; 6 916,67 ' bez DPH 

 

II.8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  

Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky): 2 mesiace 

II.9. Rozdelenie predmetu zákazky:  ponuka na cel! predmet zákazky.  

II.10. Variantné rie&enie: Uchádza#om sa neumo(&uje predlo(i' variantné rie)enie. 

 



II.11. Podmienky financovania zákazky:  

Predmet zákazky sa bude financova' z prostriedkov Európskej únie –  

Európskeho fondu regionálneho rozvoja, )tátneho rozpo#tu a vlastn!ch  

prostriedkov SSO$ Via Humana prostredníctvom projektu PRÍTOMNOS*  

D+CHA MINULOS*OU, kód projektu 22410120033.  

Ponúknutá cena je pevná/nemenná.  

SSO$ Via Humana nie je platcom DPH. 

Na predmet zákazky nebude poskytnut! preddavok. Platba bude realizovaná  

na základe dodania tovaru pod"a dodacieho listu, najneskôr 15 dní  

od doru#enia faktúry, bezhotovostn!m platobn!m stykom. 

 

ODDIEL III. 

PODMIENKY Ú(ASTI  

III.1. PODMIENKY Ú(ASTI 

III.1.1. Uchádza# musí by' spôsobil! dodáva' tovary.  

 

ODDIEL IV. 

POSTUP  

IV.1. POSTUP PREDKLADANIA PONÚK  

IV.1.1.Predlo(enie ponuky: ponuka sa predkladá: písomne, v jednom vyhotovení,  

v slovenskom jazyku, v zape#atenej obálke. Obálka musí by' zrete"ne  

ozna#ené nápisom „Sú#a$ – neotvára#! Názov zákazky – v"bava na vo)n" !as  

ako aj obchodn!m menom a sídlom uchádza#a.  

Verejn! obstarávate" zaeviduje ponuku uchádza#a v registratúrnej knihe. Po  

uplynutí lehoty na podávanie ponúk nie je mo(né predlo(ené ponuky odvola'.  

Ponuky po predlo(ení nemo(no meni' ani dop%&a'. 



 

IV.1.2.Ponuka obsahuje:  

a/ Identifika!né údaje uchádza!a / obchodné meno a sídlo uchádza#a, I,O, 

DI,, I, pre da&, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, 

#. ú#tu,  

b/ Návrh uchádza!a na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  

/presne )pecifikova' cenu tovarov v mene Eur, uvies' v EUR bez DPH  

aj s DPH/, 

c/ Fotokópia dokladu o oprávnení dodáva# tovar / u právnick!ch  

osôb v!pis z obchodného registra, u fyzick!ch osôb v!pis zo  

(ivnostenského registra (sta#í fotokópia)/ 

 

IV.1.3. Doru!enie ponuky  

Ponuka mô(e by' doru#ená osobne, alebo po)tou, kuriérskou slu(bou na  

adresu doru#enia v stanovenej lehote. Dátum po)tovej pe#iatky nie je  

rozhodujúci. Ponuka predlo(ená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk  

uvedenej vo v!zve sa vráti uchádza#ovi neotvorená.  

 

IV.1.4. Adresa doru!enia ponuky  

Adresa, na ktorú sa majú ponuky zasiela', je uvedená v #asti #. 1  

tejto v!zvy. 

IV.1.5. Lehota na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk je do 27. 01. 2014  do 13,00 hodiny. 

 

IV.1.6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

Najni()ia cena  

IV.1.7. Pou$ije sa elektronická aukcia  

Nie 



IV.2. PODMIENKY OTVÁRANIA PONÚK  

IV.2.1. Termín a miesto otvárania ponúk /miesto, de*, hodina, miestnos#/: 

Skalica, Súkromná stredná odborná )kola Via Humana, Mallého 2,  

d&a 27. januára 2014 o 16,30 hodine, v miestnosti #. 1/P 

IV.2.2. Spôsob v"beru najvhodnej&ej ponuky 

Verejn! obstarávate" vytvorí 3-#lennú komisiu na vyhodnotenie najvhodnej)ej  

ponuky. Komisia pod"a stanoven!ch kritérií – najni()ia cena -vyberie ví'aza  

z predlo(en!ch ponúk. O postupe VO je spísaná zápisnica, ktorú dop%&a  

prezen#ná listina oprávnen!ch osôb verejného obstarávania sa zú#astni'. 

 

IV.3. OZNÁMENIE O V+SLEDKU  

IV.3.1. Lehota na oznámenie v!sledkov: verejn! obstarávate" do 5 pracovn!ch dní  

od zasadnutia v!berovej komisie na vyhodnotenie ponúk upovedomí v)etk!ch 

uchádza#ov písomne o v!sledku verejného obstarávania.  

Verejn! obstarávate" podpí)e zmluvu a po)le objednávku tomu uchádza#ovi,  

ktor! splnil v)etky podmienky na dodanie tovaru s najni()ou cenou a je ví'azom  

VO. Uchádza#i nemajú nárok na úhradu nákladov spojen!ch s ú#as'ou vo VO. 

 

ODDIEL V. 

DOPL,UJÚCE INFORMÁCIE 

V.1. ZÁKAZKA sa t"ka projektu /programu financovaného z fondov EÚ  

V.1.1. ANO – projekt PRÍTOMNOS* D+CHA MINULOS*OU 

v rámci Opera#ného programu cezhrani#nej spolupráce SR-,R 2007-2013,  

Spolo#ne bez hraníc ; prioritná os 1.Podpora socio-kultúrneho  

a hospodárskeho rozvoja cezhrani#ného regiónu a spolupráce, oblas'  

podpory 1.1. Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií, kód pre oblas' prioritnej  



témy 60 Iná pomoc na zlep)ovanie slu(ieb v oblasti kultúry;. 

 

V.2. %AL-IE DOPL,UJÚCE INFORMÁCIE  

V.2.1. Dorozumievanie medzi verejn!m obstarávate"om a uchádza#om alebo  

záujemcom sa bude uskuto#&ova' len v )tátnom - slovenskom jazyku :  

a/písomne v elektronickej podobe (prostredníctvom e-mailu resp. faxu) a v  

listinnej podobe (prostredníctvom Slovenskej po)ty, a.s. resp. in!ch kuriérskych  

spolo#ností), na u( uvedenú kontaktnú adresu 

b) osobne, na u( uvedenej kontaktnej adrese 

c) telefonicky – 034/668 5776, 0905 429 695. 

 

V.3. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK  

V. 3. 1. Do 30. 03. 2014  

 

V.4. VYHRADENIE PRÁVA VO  

V.4.1. Verejn! obstarávate" si vyhradzuje právo odmietnu' ponuku, ak bude nad  

rámec predpokladanej hodnoty zákazky.  

Verejn! obstarávate" si vyhradzuje právo vylú#i' ponuku, ak ponuka nebude 

doru#ená v stanovenom termíne.  

Verejn! obstarávate" si vyhradzuje právo vylú#i' ponuku, ak ponuka nebude  

obsahova' v)etky po(adované dokumenty.  

Verejn! obstarávate" si vyhradzuje právo postup VO zru)i'. Ak verejn!  

obstarávate" zru)í postup zadávania zákazky upovedomí o tom v)etk!ch  

uchádza#ov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktor! pou(ije pri zadávaní 

zákazky na pôvodn! predmet zákazky.  

 



V.6. ZVEREJNENIE A  ODOSLANIE V+ZVY 

V.6.1. Zverejnenie v"zvy na webe &koly 

Skalica, d&a 12. januára 2014  

V.6.2. Dátum odoslania tejto v"zvy  

Skalica, d&a 15. januára 2014 

 

 

                                                                               Mgr. Dana Dorothea Mikulová  

                                                                                            riadite)ka &koly 


