
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom 
obstarávaní“) Vás 

 
v y z ý v a m 

na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: vysielacie prístroje pre 
rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie, 

 
v rámci Operačného programu VZDELÁVANIE „Moderné vzdelávanie pre 
vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“, prioritná os 1 
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie1.1 
Premena tradičnej školy na modernú, názov projektu „ Moderná škola učí 
k odvahe podnikať“,  kód projektu 26110130536. 
 

 
ODDIEL I 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 
 

I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 
 
I.1. Identifikačné údaje VO 
      Názov: Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA  
      Sídlo: Mallého 2, 909 01 Skalica, Slovensko  
      Zastúpená: Mgr. Dana Dorothea Mikulová 
      IČO: 36088978 
      DIČ: 2021065002 
      Kontaktné miesto:  SSOŠ Via Humana, Mallého 2, 909 01 Skalica 
      Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Mikulová  
      Telefón: 034/6685776 
      Fax:  034/6685292 
      Email: viahumana@viahumana.sk 
      Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste.   
      Ponuky budú doručené na už uvedenú adresu a kontaktné miesto.  
 
I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
 
         Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákon o VO:  § 7  



ODDIEL II. 
PREDMET ZÁKAZKY 

 
II. OPIS  
 
II.1. Názov zákazky  
       Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotelegrafiu, rozhlasové  
       a televízne vysielanie 
 
II.2. Druh zákazky a miesto dodania tovarov  
       Tovary  
       Hlavné miesto dodania tovarov: SSOŠ Via Humana, Mallého 2, 909 01 Skalica 
 
II.3. Stručný opis zákazky  
       Predmetom zákazky je dodanie tovarov – prístroje pre rozhlasové a televízne  
       vysielanie ako učebné pomôcky pre výučbu odborných predmetov: softvér  
       Adobe creativ suite, softvér sony vegas, klopový mikrofń, videomikrofón,  
       bezdrôtový mikrofón, halogénový reflektor, reproduktorová sústava, čítacie  
       zariadenie, reflektorový držiak v príslušnom balení; zabezpečenie dopravy na  
       miesto určenia, vynesenie  na konkrétne miesto podľa určenia zástupcu  
       verejného obstarávateľa.  
        
II.4. Podrobný opis predmetu zákazky:  
       Predmet zákazky by mal spĺňať minimálne tieto technické parametre 
       1. softvér ADOBE CREATIVE SUITE 5 – 5 ks: nástroj na spracovanie obrázkov  
           a fotografií; pre 64 bit OS 
       2. softvér  SONY VEGAS - 5 ks: softvér na spracovanie videa; full HD;  
           chromatický kľúč; pre 64bit OS; Blue-Ray 
       3. klopový mikrofón - 4 ks;   
       4. video mikrofón – 1 ks;  40Hz – 20kHz; impedancia min. 200 ohm 
       5. bezdrôtový mikrofón – 2 ks; bezdrôtový mikrofón nediverzitný; 
       6. halogénový reflektor – 6 ks; 230 V, 150 W, halogén, hliníkové telo; 
       7. reproduktorová súprava - 1 ks;  drevený reproduktorový systém  
           konfiguracia 5+1, 25W woofer, štyri 15W satelitné a jeden centrálny 15W 
           reproduktor. Diaľkové ovládanie s ovládaním hlasitosti. Je pripojiteľný aj k  
           DVD prehrávaču, mp3 prehrávaču; 
       8. čítacie zariadenie - 1 ks: mobilné čítacie zariadenie pre premietanie textu na  
           vyššej úrovni, uchytenie na kameru alebo statív, minimálne15“ monitor                                                                                                                             
       9. reflektorový držiak - 6 ks;  teleskopický držiak, minimálne nosnosť 5 kg; 
 
 
II.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
       Hlavný slovník: CPV 322 00000-5 
 
II.6. Množstvo alebo rozsah zákazky  
       Dodanie tovaru sa bude realizovať prostredníctvom zmluvy a vystavenej    
       objednávky , pričom v objednávke bude určené miesto dodania, množstvo a  
       sortiment predmetu zákazky.  
 
 



 
II.7. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky   
        
       Celková hodnota s DPH: 8 494,00 € ; DPH: 1 415,64 €;  
       Celková hodnota bez DPH: 7 078,36 €  
 
Rozpis:  
            
Názov tovaru Cena za 1ks počet ks Celková cena 

 
s DPH bez DPH s DPH bez DPH 

softvér  
 ADOBE 
CREATIVE SUITE  

720,00 600,00 5 3 600,00 3 000,00 

Softvér 
SONY VEGAS 

500,00 416,67 5 2 500,00 2 083,35 
klopový 
mikrofón 

36,00 30,00 4 144,00 120,00 
video mikrofón 100,00 83,34 1 100,00 83,34 
bezdrôtový 
mikrofón 

 60,00 50,00 2 120,00 100,00 
halogénový 
reflektor 

   10,00 8,34 6        60,00 50,00 
reproduktorová 
súprava 

    80,00 66,67 1        80,00 66,67 
čítacie 
zariadenie 

1 500,00 1 250,00 1    1 500,00 1 250,00 
reflektorový 
držiak 

   65,00   54,17 6       390,00 325,00 

         
 
II.8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  
       Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky): 2 mesiace 
 
II.9. Rozdelenie predmetu zákazky:  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet  
        zákazky.  
 
II.10. Variantné riešenie: Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
II.11. Podmienky financovania zákazky:  
          Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskej únie –  
         Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu, vlastných finančných  
         prostriedkov SSOŠ Via Humana prostredníctvom projektu s názvom Moderná  
         škola učí k odvahe podnikať, kód projektu 26110130536.  
         Ponúknutá cena je pevná/nemenná.  
         SSOŠ Via Humana nie je platcom DPH. 
         Na predmet zákazky nebude poskytnutý preddavok. Platba bude realizovaná  
         na základe dodania tovaru podľa dodacieho listu, najneskôr 30 dní  
         od doručenia faktúry, bezhotovostným platobným stykom. 

 
 
 
 
 



 
ODDIEL III. 

PODMIENKY  ÚČASTI  
 

III.1. PODMIENKY  ÚČASTI 
  
III.1.1. Uchádzač musí byť spôsobilý dodávať tovary uvedené v predmete zákazky – 
           doklad o oprávnení podnikať a dodávať predmetný tovar.  

 
 

ODDIEL IV. 
POSTUP  

 
IV.1.   POSTUP  PREDKLADANIA PONÚK  
  
IV.1.1.Predloženie ponuky: ponuka sa predkladá: písomne, v jednom vyhotovení,  
          v slovenskom jazyku, v zapečatenej obálke. Obálka musí byť zreteľne  
          označené nápisom „Súťaž – neotvárať! Názov  zákazky – vysielacie  
          prístroje...“,  ako aj obchodným menom a sídlom uchádzača. Verejný  
          obstarávateľ zaeviduje ponuku uchádzača v registratúrnej knihe. Po uplynutí  
          lehoty na podávanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky  
          po predložení nemožno meniť ani  dopĺňať. 
 
IV.1.2.Ponuka obsahuje:    
           a/ Identifikačné údaje uchádzača / obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, 
             DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, 
             č. účtu,  

     b/ Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  
       /presne špecifikovať cenu tovarov  v mene Eur, uviesť v EUR bez DPH  
       aj s DPH/, 
     c/ Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar / u právnických    
        osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo  
        živnostenského registra (stačí fotokópia)/ 
 

IV.1.3. Doručenie ponuky  
            Ponuka môže byť doručená osobne, alebo poštou, kuriérskou službou  
           na adresu doručenia v stanovenej lehote. Dátum poštovej pečiatky  
           nie je rozhodujúci. Ponuka  predložená po uplynutí lehoty na  
            predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti uchádzačovi  
           neotvorená.  
 
 
IV.1.4. Adresa doručenia ponuky  
           Adresa, na ktorú sa majú ponuky zasielať, je uvedená v časti č. 1  
           tejto výzvy. 
             
IV.1.5. Lehota na predkladanie ponúk  
           Lehota na predkladanie ponúk je do 11. 10. 2013  do 10,00 hodiny. 
 
IV.1.6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
            Najnižšia cena  
 



IV.1.7. Použije sa elektronická aukcia  
           Nie 
 
IV.2. PODMIENKY  OTVÁRANIA PONÚK   
  
IV.2.1. Termín a miesto otvárania ponúk /miesto, deň, hodina, miestnosť/: 
             Skalica, Súkromná stredná odborná škola Via Humana, Mallého 2,  
            dňa 11. októbra 2013 o 14,30 hodine, v miestnosti č. 1/P 
 
IV.2.2. Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky 
           verejný obstarávateľ vytvorí 3-člennú komisiu na vyhodnotenie najvhodnejšej  
           ponuky. Komisia podľa stanovených kritérií vyberie víťaza z predložených  
           ponúk. O postupe VO je spísaná zápisnica, ktorú dopĺňa prezenčná listina  
           oprávnených osôb verejného obstarávania sa zúčastniť. 
 
IV.2.3. Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk  
           Členovia komisie, štatutárny zástupca organizácie, všetci uchádzači, ktorí  
           predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola  
           vylúčená. Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený osobou  
           oprávnenou zúčastniť sa za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny  
           orgán, alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača, (právnická osoba) sa  
           preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a výpisom dokladu o  
           oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom  
           totožnosti a splnomocnením na zastupovanie. 
      
         
IV.3. OZNÁMENIE  O VÝSLEDKU  
 
IV.3.1. Lehota na oznámenie výsledkov: verejný obstarávateľ do 5 pracovných dní   
         od zasadnutia výberovej komisie na vyhodnotenie ponúk upovedomí všetkých 
         uchádzačov písomne  o výsledku verejného obstarávania.  
         Verejný obstarávateľ podpíše zmluvu a pošle objednávku tomu uchádzačovi,   
         ktorý splnil všetky podmienky na dodanie tovaru s najnižšou cenou a je víťazom  
         VO. 
         Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou vo VO. 
 
  
 

 
ODDIEL V. 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
 

V.1. ZÁKAZKA sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ  
 
V.1.1.  ANO – Operačný program VZDELÁVANIE „Moderné vzdelávanie pre  
        vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“, prioritná os 
        1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie1.1 
      Premena tradičnej školy na modernú, názov projektu „ Moderná škola  
        učí k odvahe podnikať“,  kód projektu 26110130536. 



 
 
V.2. ĎALŠIE  DOPLŇUJÚCE  INFORMÁCIE   
 
V.2.1. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo  
       záujemcom sa bude uskutočňovať len v štátnom - slovenskom jazyku :  

a) písomne v elektronickej podobe (prostredníctvom e-mailu resp. faxu) a v  
listinnej podobe (prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. resp. iných kuriérskych 
spoločností), na už uvedenú kontaktnú adresu 
b) osobne, na už uvedenej kontaktnej adrese 
c) telefonicky – 034/668 5776, 0905 429 695. 
 
 

V.3. LEHOTA  VIAZANOSTI  PONÚK  
 
V. 3. 1. Do 11. 12. 2013.  
 
V.4. EVIDENČNÉ  ČÍSLO  SPISU ,  
        ktoré pridelil verejný   obstarávateľ/obstarávateľ  
 
V.4.1. 467 - VO/2013  
 
V.5. VYHRADENIE  PRÁVA  VO  
 
V.5.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, ak bude nad  
       rámec predpokladanej hodnoty zákazky.  
       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť ponuku, ak ponuka nebude 
       doručená v stanovenom termíne.  
       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť ponuku, ak ponuka nebude  
       obsahovať všetky požadované dokumenty.  
       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postup VO  zrušiť.  Ak verejný  
       obstarávateľ zruší postup zadávania zákazky upovedomí o tom všetkých  
       uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní 
       zákazky na pôvodný predmet zákazky.   
 
 
V.6. ZVEREJNENIE  A  ODOSLANIE  VÝZVY 
 
V.6.1. Zverejnenie výzvy na webe školy 
           Skalica, dňa 24. septembra 2013  
 
V.6.2. Dátum odoslania tejto výzvy  
            Skalica, dňa 27. septembra 2013 
 
 
                                                                                           
                                                                            
 
                                                                                     Mgr. Dana Dorothea Mikulová  
                                                                                           riaditeľka školy 


