
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HANULU 

Stredný Sliač, Školská ulica 927/2, 
034 84 Liptovské Sliače 

 
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  

 
Základná škola Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, Liptovské Sliače ako verejný obstarávateľ 
v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona NR SR 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“) predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona 
o verejnom obstarávaní 
 
Výzva na predkladanie ponúk 
Základné informácie: 
 
1. Predmet zákazky: Zákazka na dodanie tovaru s názvom: 

„Kúpa drevných peliet pre kotolňu ZŠ Jozefa Hanulu, Liptovské Sliače“ 
. 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 
Základná škola Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, 034 84 Liptovské Sliače 
IČO: 37813391 
Slovensko 
Kontaktné miesto: Základná škola Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, 034 84 Liptovské Sliače 
Kontaktná osoba: PaedDr. Katarína Plachá – riaditeľka školy 
Telefón: +421 044/4372176 
Email: zs.liptovskesliace@gmail.com 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zslsliace.edu.sk 
Základná škola Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, 034 84 Liptovské Sliače je verejný obstarávateľ 
podľa §6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. 
 
3. Druh zákazky a Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Zákazka na dodanie tovaru; 
Hlavný slovník CPV:  
Hlavný predmet: 09111400-4 
 

4. Opis predmetu zákazky 
1. Predmetom zákazky je kúpa drevných peliet priemeru 6 mm pre kotolňu Základnej školy 

Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, Liptovské Sliače, na vykurovaciu sezónu 2015/2016 
v množstve 120 t. 

2. Špecifický predmet zákazky:  Drevná peleta, priem. 6 mm spĺňajúca parametre podľa rakúskej 
normy ÖNORM M 7135, ÖNORM M 7137 a nemeckej DIN 51731. Tieto normy sú 
akceptované v celej EÚ 

 
5. Splnenie podmienok účasti 

- Uchádzač predloží cenovú ponuku len na celý predmet zákazky, ktorý je špecifikovaný v bode 
4.2 tejto Výzvy. 

- Uchádzač musí cenovú ponuku predložiť fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať 
v predmete zákazky zmysle bodu 4 predmetnej výzvy. 
 

6. Lehota a miesto dodania tovaru 
Jeden rok od účinnosti zmluvy, priestory dodávateľa 
 

7. Cena a spôsob určenia ceny: 
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, a to 
nasledovnej štruktúre: 
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- Cenu žiadame stanoviť s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky v zmysle bodu 4.2 
Výzvy 

- Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa / poskytovateľa služby (adresa, 
telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná osoba s kontaktnými 
údajmi) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača, alebo v jeho mene. 

 
8. Predpokladaná cena predmetu zákazky 
Do 19 990 € bez DPH  
V predloženej ponuke musia byť uvedené všetky nevyhnutné požiadavky na úplné a riadne plnenie 
zákazky. Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie 
o navrhovanej cene. 
 
9. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
 
10. Lehota na predkladanie ponuky je do 02.9.2015 do 12:00 hod. 

 
11. Spôsob predloženia ponuky 
Osobne resp. poštou na adresu uvedenú v bode č. 2 

Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo 
miesta podnikania. 

Označenie ponuky uchádzača: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRA Ť“  

Heslo súťaže: „Drevné pelety“ 

Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 02.09.2015 do 12.00 hod. do Základnej 
školy Jozefa Hanulu, Školská ulica 927/2, 034 84 Liptovské Sliače alebo na vyššie uvedený e-mail. 
 
12. Variantné riešenia 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
 
13. Kritérium hodnotenia 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v celkom v EUR vrátanie DPH za dodanie 
požadovaného predmetu zákazky. 
Spôsob vyhodnotenia ponúk: Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou. 
Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví úmerou podľa nasledovného vzorca: 
najnižšia cena uchádzača 
Počet bodov =      x 100 
cena hodnoteného uchádzača 
(výsledok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta) 
 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet 100 bodov. Ďalej 
zostaví poradie ponúk na základe pridelených bodov zostupne. 
 
14. Použitie elektronickej aukcie 
Nepoužije sa 

 
15. Obchodné podmienky 
Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom podľa § 409 Zákona č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov (Ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorý v stanovenej lehote na 
predkladanie ponúk preloží ponuku, splnil podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa, 
a ktorého ponuka na základe vyhodnotenia bola úspešná. V prípade, ak úspešný uchádzač odmietne 



ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HANULU 

Stredný Sliač, Školská ulica 927/2, 
034 84 Liptovské Sliače 

uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje uzavrieť zmluvu s nasledujúcim uchádzačom 
v poradí. 
 
16. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EU: 
Nie. 

 
17. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

− nebude predložená ani jedna ponuka, 
− ani jedna ponuka nesplní podmienky účasti, 
− ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo 

výzve na predkladanie ponúk, 
− ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 
 
 
 
 
V Liptovských Sliačoch 18.8.2015 
 

 

 

 

................................................ 

PaedDr. Katarína Plachá, 

riaditeľka školy 


