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PRIESKUM TRHU – VÝZVA NA PONUKU   

 

Verejný obstarávateľ Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice, obstaráva 
zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Stredná priemyselná škola 

Sídlo:                     Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice 

Krajina: Slovenská republika 

IČO: 00420191 

DIČ: 2021223897 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0030 9392 

BIC/SWIFT: SPSRSKBA 

Kontaktná osoba: Ing. Roman Karaffa, PhD., Ing. Vladimír Pánik 

Telefón: +421 36 6312 527, +421 905 216 351, +421 905 980 106 

e-mail: riaditel@spslevice.sk, hospodar@spslevice.sk 
 

Predmet zákazky: 
Pracovné odevy 
 
Druh zákazky: 
Tovar 
 
CPV (Spoločný slovník verejného obstarávania): 
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 
18110000-3 Pracovné odevy 
18130000-9 Špeciálne pracovné odevy 
18212000-8 Plášte 
18235300-8 Tričká s dlhým rukávom  
18235400-9 Vesty 
18443000-6 Pokrývky hlavy a ich doplnky 
18800000-7 Obuv 
18812200-6 Gumové čižmy 
18830000-6 Ochranná obuv 
18832000-0 Špeciálna obuv 
 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
1 100,- € 
 
Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
Je uvedené v prílohe č.1 k tejto výzve. 

 Miesto a lehota dodania predmetu zákazky 

Miestom dodania predmetu zákazky je: 

Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice  

Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky je do 15 kalendárnych dní odo dňa 
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prevzatia objednávky. 

 
    Zdroj finančných prostriedkov: 
    Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Strednej priemyselnej školy,  
    Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice. Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje. 

 
    Dorozumievanie a vysvetľovanie: 
    Dorozumievanie medzi záujemcami a verejným obstarávateľom sa bude uskutočňovať 
    písomne prostredníctvom pošty alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov. 
    Žiadosť o vysvetlenie jednotlivých bodov obsahu požiadaviek zadávania zákazky určených 
    verejným obstarávateľom, môže záujemca doručiť verejnému obstarávateľovi v termíne 
    najneskôr do 11.04.2016, do 10.00 h a to niektorým z uvedených spôsobov: 
    a/ na adresu: Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice  
    b/ na e-mailovú adresu: hospodar@spslevice.sk 

 Osoba zodpovedná za vysvetľovanie: Ing. Vladimír Pánik, tel. 036/6312 527, 0905980106 

 
Obhliadka predmetu zákazky: 

  Obhliadka predmetu zákazky nie je povinná. 

 
 Obsah ponuky: 

    Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
    A/doklady na splnenie podmienok účasti 
    B/ďalej musí ponuka obsahovať: 

 Návrh na plnenie kritéria /príloha č. 2/, 

 Čestné vyhlásenie uchádzača /príloha č. 3/ o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov 
           a údajov uvedených v ponuke. 

  Všetky požadované doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
     verejnom obstarávaní, resp. ďalšie požadované dokumenty musia byť originály alebo ich 

  overené kópie. 

 

    Lehota a miesto na doručenie ponúk: 
    Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenom obale označenom: 
    „Súťaž –Pracovné odevy- neotvárať“ prostredníctvom pošty alebo osobne v lehote 
    do 15.4.2016 do 12.00 hod. 

 na adresu: Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice. 

 
    Preskúmanie ponúk: 
    Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú náležitosti 
    určené vo výzve na ponuku. Platnou ponukou je ponuka, ktorá súčasne neobsahuje žiadne 
    obmedzenia a nie je v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky 
    uchádzačov budú vylúčené o čom bude uchádzač upovedomený s uvedením dôvodu 

 vylúčenia. 

   

 
    Hodnotenie ponúk: 
    Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na 
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    vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia. Úspešnému uchádzačovi, ktorého ponuka 
    splnila požiadavky určené verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk, 
    prípadne podmienky účasti a na základe výsledku, podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk – 

najnižšia cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH, bude doručená objednávka na predmet    
zákazky. 

 
    Ďalšie informácie: 
    Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
    dôvodov: 
    - ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti, 
    - nebola predložená ani jedna ponuka, 
    - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve 
      na predloženie ponuky, 
    - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
 
    Podmienky účasti: 
    - osobné postavenie podľa § 26 ods.1 písm. f zákona č. 25/2006 Z.z. 
      Záujemca preukáže, že je oprávnený dodávať tovar predložením dokladu o oprávnení 
      dodávať tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky. 
      Doklad môže záujemca nahradiť aj platným potvrdením o zapísaní záujemcu do Zoznamu 
      podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. 
      Doklad sa predkladá ako originál alebo overená kópia. 

- technická a odborná spôsobilosť podľa § 28 ods. 1písm. l zákona č. 25/2006 Z.z.: 
      Záujemca preukáže technickú a odbornú spôsobilosť: 
      a)vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými 
        autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na 
        posudzovanie zhody výrobkov. 
    Zdôvodnenie požiadavky: 
    Verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca preukázal, že predmet zákazky bude v súlade 
    s požiadavkami platnej legislatívy na kvalitatívne parametre predmetov, ktoré sú predmetom 

tejto zákazky. 
 

    Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
     Kritérium na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) za celý predmet zákazky je 
     stanovené ako jediné kritérium najnižšia cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH . 
     Úspešným uchádzačom bude ten, ktorého ponuka na predmet zákazky splnila požiadavky 
     verejného obstarávateľa určené vo výzve na predloženie ponuky a ktorého ponuka na predmet 
     zákazky splnila kritérium – najnižšia cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH. 
     Ceny uvádzajte v zložení: cena bez DPH v Eurách, DPH a cena s DPH v Eurách. 

 V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní. 
 

    Opis predmetu zákazky: 
     Predmetom tejto zákazky je obstaranie OOPP pre zamestnancov SPŠ Levice a to podľa                

jednotlivých profesií. 
     Podrobná špecifikácia predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 k tejto výzve na predloženie 

 ponuky (konkrétne počet kusov/párov podľa jednotlivých OOPP).  
     Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar do SPŠ v Leviciach. Predmet zákazky 
     bude dodaný kompletne – v jednej dodávke tovaru. Verejný obstarávateľ požaduje dodať 
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     kompletne celý predmet zákazky. Termín dodania tovaru úspešný uchádzač oznámi     
verejnému obstarávateľovi telefonicky alebo mailom a to najneskôr 3 dni 

     pred plánovaným termínom dodania tovaru. Uchádzač predloží vyhlásenie o zhode 
     (certifikovaná obuv, odev). 
     V prípade, že požadovaná veľkosť nebude vyhovovať, verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
     právo na zmenu nesprávnej veľkosti tovaru. 
     Každá časť odevu musí byť označená etiketou, na ktorej sa uvedie výrobca, veľkosť, 
     materiálové zloženie, symboly pre údržbu a ošetrovanie a rok výroby. 
     Úspešný uchádzač zabezpečí fyzické odskúšanie pracovného oblečenia a pracovnej obuvi 
     zamestnancami SPŠ Levice ešte pred dodávkou tovaru. 
      
     Spôsob určenia ceny: 
     Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 
     18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
     ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
     Ceny budú uvedené v eurách. 
     Pri určovaní cien je potrebné venovať pozornosť Opisu predmetu zákazky a všetkým 
     požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov 
     na zhotovenie ponuky. 
     Uchádzač ku každej položke podľa predložených výkazov uvedie jednotkovú cenu. 
     Celková cena za dodanie predmetu zákazky je daná súčtom všetkých súčinov jednotkovej 
     ceny a množstva uvedeného vo výkaze položiek. 
     Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v Návrhu na plnenie kritéria. 
     Ceny vo výkaze položiek uchádzač uvádza v zložení: 
     ............cena bez DPH, 
     ............DPH 20%, 
     ............cena s DPH. 
 
     Obchodné podmienky: 

Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie Objednávky úspešnému uchádzačovi 
 na celý predmet zákazky. 
 

     Použitie elektronickej aukcie : nie 
 
     Veríme, že sa predmetného verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na 
     požadovaný predmet zákazky v súlade s vyššie uvedenými údajmi. 
 

 S pozdravom 
 
 Levice, dňa 5.4.2016 

                                                     Ing. Roman Karaffa, PhD. 
                                                           riaditeľ školy 
 
 
      Prílohy 
      Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky 
      Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria 
      Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 
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Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zákazky 
         

Zoznam OOPP 
  

 

Názov OOPP Katalógové čislo Veľkosť Počet 

Pracovné nohavice – biele (245g)   
 

12 ks 

Tričko – biele 
  

12 ks 

Pracovná obuv pre kuchárky 
  

6 párov 

Pracovné čižmy biele 
  

2 páry 

Kuchárska čiapka so sieťkou     6 ks 

Šatka trojcípa biela 
  

6 ks 

Zástera plátená biela 
  

3 ks 

Zástera gumená biela 
  

5 ks 

Zástera plátená bordová 
  

5 ks 

Prac. nohavice – šedé (245g)dámske 
  

6 ks 

Prac. tričko– bavlnené(krátky rukáv) 
  

12 ks 

Prac. tričko – bavlnené(dlhý rukáv) 
  

6 ks 

Šatovka uväzovacia  (200g) 
  

6 ks 

Dámska pracovná vesta 
  

9 ks 

Dámska prac. obuv protišmyková  
  

9 párov 

Dámsky pracovný plášť modrý  
  

1 ks 

Dvojdielne monterky RADO(traky)  
  

4 ks 

Pánska pracovná obuv ARAGON   
  

5 párov 

Ochranný odev zváračský  
  

1 ks 

Zástera zváračská 
  

1 ks 

¾ prešívaný kabát 
  

1 ks 

Dámske monterky RADO(traky)   
  

1 ks 

Dámsky pracovný plášť biely  
  

3 ks 

Dámska pracovná obuv ARAGON   
  

1 pár 

     

 

   

 

Ing. Vladimír Pánik 

           hospodár školy 
 


