
Odborné    učilište    internátne ,   Šrobárova   20 ,   058 01    P o p r a d 
 

Výzva na predloženie ponúk 
 
 
 

zákazka s nízkou hodnotou  podľa § 5 ods. 4 a § 7 odst. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) 
 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad 
Kontaktná osoba: Mgr. Ingrid Vokuličová 
S í d l o: 
Obec (mesto): Poprad                           PSČ: 058 01 
Ulica: Šrobárova                      Číslo: 20 
Telefón: 052/7885912                   
Elektronická pošta: oupoprad@gmail.com 
 

2. Druh zákazky: Dodanie tovaru – Umývačka riadu s príslušenstvom 
Opis zákazky: 

- umývačka riadu priebežná   
umývacie čerpadlo 
oplachovacie čerpadlo 
čerpadlo odpadovej vody 
jednoplášťová 
rozmer koša 50x50x10 cm 

- zmäkčovač vody automatický volumetrický AL-8V 
- doprava, montáž, zaškolenie obsluhy 

            Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
            Hlavný slovník: 39713100-4 (umývačky riadul) 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: do 2 667,00 Eur bez DPH  
4. Miesto dodávky služby: Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, 058 01  Poprad 

NUTS kód: SK041 
5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý 

predmet zákazky  
6. Možnosť predloženia variantných riešení: Uchádzačom sa neumožňuje predložiť 

variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak súčasťou ponuky bude aj 
variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 

7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania služby: do 31.5.2021. 
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 

dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: Zákazka bude financovaná z výdavkového účtu 
štátneho rozpočtu organizácie. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným 
stykom na základe vystavenej faktúry. 

9. Platobné podmienky/fakturácia: Úhrada za dodaný tovar bude realizovaná formou 
bezhotovostného platobného styku. Faktúra bude uhradená v súlade s podmienkami 
uvedenými v zmluve uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Cena bude objednávateľom 
uhradená naraz v sume výšky cenovej ponuky. 



10. Pokyny k predloženiu ponuky: Predložená ponuka musí obsahovať: 
- cenovú ponuku na celý predmet obstarávania podľa prílohy č. 1 
- fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať  požadovaný predmet zákazky 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 23.4.2021 do 12:00 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť 

- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy 
            Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom: 
            Cenová ponuka: „Umývačka riadu“  
            Neotvárať !          

12. Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 23.04.2021 o 12,10 hod. na adrese uvedenej 
v bode 1 tejto výzvy. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámený 
uchádzačom. 

13. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky. 

14. Podmienky týkajúce sa zmluvy: 
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dodaní tovaru, uzatvorená podľa 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmluvu predloží 
len úspešný uchádzač. 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného 
obstarávania ak: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených cenových ponúk nebude zodpovedať určeným 

požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie, 
- najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného 

obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania. 
 
 
 
 
 
V Poprade, 12.4.2021 
                                                                                          ................................................. 
                                                                                                 Mgr. Ingrid Vokuličová 
                                                                                                       riaditeľ školy 
 


