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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  

PRIESKUM TRHU 

 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov :   Obec Slovenský Grob 

Sídlo :   Hlavná 132, 90026 Slovenský Grob 

Štatutárny zástupca : JUDr. Štefan Gašparovič 

IČO :   00305073 

 

Osoby oprávnené konať za verejného obstarávateľa vo veciach zákazky: 

- Mgr. Viera Žilková 

- tel. č.: 033 2021 360 

- e-mail:  viera.zilkova@slovensky-grob.sk 

 

2) Predmet obstarávania: Knižničný fond pre ZŠ Slovenský Grob 

 

3) Názov zákazky: Knižničný fond – Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební 

ZŠ Slovenský Grob 
 

4) Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka knižničného fondu podľa priloženého zoznamu v rámci 

realizácie projektu „Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Slovenský 

Grob“.  
 

5) Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky:  9 058,10 € bez DPH 

 

6) Miesto dodania zákazky: Základná škola s materskou školou, Školská 11, 900 26 

Slovenský Grob 

 

7) Doba trvania zákazky: 6 mesiacov 

 

8) Štatistická klasifikácia produkcie: 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný slovník 

Hlavný predmet :   22111000-1 Knihy pre školy 

   22110000-4 Tlačené knihy 

22112000-8 Učebnice 

32582000-6 Dátové nosiče 

37524100-8 Vzdelávacie hry 

9) Typ zmluvy: 

Kúpno-predajná zmluva. 

 

10) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

a) Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 

b) Platba sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry 

 

11) Podmienky účasti uchádzačov v prieskume trhu: 

Uchádzač musí byť oprávnený podnikať v predmetnej oblasti. Túto skutočnosť si overí  

verejný obstarávateľ v príslušnom registri po predložení ponuky.  

 

12) Obsah ponuky: 

mailto:viera.zilkova@slovensky-grob.sk
https://www.uvostat.sk/cpvkod/1288
https://www.uvostat.sk/cpvkod/1287
https://www.uvostat.sk/cpvkod/1289
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 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať : 

- sprievodný list ponuky, z ktorého musí byť identifikovateľný obchodný názov, adresa 

sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, 

- cenová ponuka spracovaná formou podrobného položkového rozpočtu  

 

13) Lehota na predkladanie ponúk : 

14. 1. 2019 do 12:00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú doručiť :  

Obec Slovenský Grob 

Hlavná 132 

90026 Slovenský Grob  

prípadne na e-mailovú adresu:    viera.zilkova@slovensky-grob.sk 

 

V prípade doručenia ponuky písomnou formou je potrebné označiť obálku  heslom:  

„Knižničný fond – Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ 

Slovenský Grob“ a tiež heslom „NEOTVÁRAŤ“. 

 

14) Jazyk ponuky : 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

15) Mena a ceny v ponuke : 

Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke (a následne aj v zmluve) bude vyjadrená 

v mene euro. 

 

16) Náklady na ponuku : 

a) Všetky náklady a výdavky na ponuku spojené s jej prípravou a predložením znáša 

uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na 

výsledok verejného obstarávania 

b) Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie 

ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie 

z vyhlásenej súťaže. 

 

17) Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Stanoveným kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je najnižšia cena 

bez DPH.  

 

18) Uplynutie lehoty viazanosti ponúk : 

30. 4. 2019 

 

19) Ďalšie informácie obstarávateľa : 

a) Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov 

b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

• neuzavrieť zmluvu ani s jedným uchádzačom v tom prípade, že mu nebude 

vyhovovať ani jedna ponuka a následne použitý postup zadávania zákazky zrušiť, 

• zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo, 

 

 V Slovenskom Grobe, 17.12.2018 

 

        JUDr. Štefan Gašparovič 

Príloha: 

1) Zoznam požadovaného knižničného fondu 


