
                                                                                                                                    
 
ITMS: 26110130616 

 
Výzva na predloženie ponuky 

      v zmysle zákona 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“) 

     
 
Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  Obchodná akadémia  
Sídlo:    Polárna 1 
             040 12 Košice 
Zastúpená: PaedDr. Peter Ivan - riaditeľ školy 
IČO: 31956688 
DIČ: 2021158953 
IČ DPH: Nie je platiteľom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica: 
IBAN: SK21 8180 0000 0070 0018 8615 
Tel.: 055/674 62 67 
E-mail: skola@polarka.sk 
 
plánuje zadať zákazku na predmet obstarávania s názvom: Reklamné a propagačné predmety 
 
 
Spoločný slovník obstarávania: 
CPV – kód:    22462000-6 Propagačný materiál 
     
Druh zákazky: Zákazka v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní 
 
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné: 
 
Opis predmetu zákazky: 
 
Zákazka zahŕňa: 500 ks letákov formátu A5, obojstranná plnofarebná tlač, 10 ks plagátov formátu A2 farebná 
tlač, 1 ks roll up banner, 100 ks nálepiek na označenie projektu, perá 200 ks, kľúčenky 200 ks, kalendáriky 500 
ks; na propagáciu projektu   

 
Rozsah zákazky – rozsah alebo množstvo služieb : podľa prílohy  
 
Technické požiadavky: podľa prílohy 
 
Požiadavky na preukázanie odbornej spôsobilosti: nie 
 
Požadovaná lehota dodania:  

- Do 20.06.2014 
 

Trvanie zmluvy: bez zmluvy, dodávka na základe objednávky 
 
Prípustnosť variantných riešení: nie  



 
Miesto a termín dodania: Dodávka bude realizovaná do budovy objednávateľa  – Obchodná akadémia , Polárna 
1, 040 12 Košice. 

 
Zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa: Zákazka hradená prostredníctvom projektu ESF. 
 
Záruky  žiadané zadávateľom  súvisiace s plnením dodávky: záruky v zmysle Obchodného zákonníka 
a súvisiacich zákonov. 
 
Osoby zadávateľa, zodpovedné za spracovanie súťažných podkladov: Ing. Eva Ivančová 
 
Rozdelenie zákazky na časti: nie 
 
Iné/ďalšie požiadavky: podľa prílohy 
 
Prílohy k špecifikácií predmetu zákazky: áno 
 
Predpokladaná hodnota zákazky v EUR: do 698,- Eur s DPH v súlade s rozpočtom projektu 

         
Kritérium na hodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky bude na základe ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky a na základe stanovených kritérií.  
Kritériom je cena v Eur s DPH za celkovú dodávku vrátane dovozu do budovy objednávateľa. 
    
Osoby zadávateľa, zodpovedné za spracovanie súťažných podkladov, kontaktná osoba: 
Ing. Eva Ivančová 
Tel. kontakt: 055/6746267, 0917 743 798 
e-mail: skola@polarka.sk 
 
Použitie elektronickej aukcie: nie 
 
K výzve ďalej uvádzame: 

1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej kvality 
dodania tovaru, prípadne ekvivalentu podľa tejto výzvy. 
Kritériom je cena v Eur s DPH za celkovú dodávku vrátane dovozu do budovy objednávateľa. 
Dodávka tovaru bude realizovaná na základe objednávky a v cene a množstvách podľa ponuky 
úspešného uchádzača.  

1.2 Fakturácia bude realizovaná na základe objednávky vystavenej objednávateľom. 
1.3 Ak uchádzač zašle cenovú ponuku a bude vybratý na dodanie zákazky, a nakoľko je tovar 

objednávaný v rámci projektu financovaného z nenávratného finančného príspevku  ESF,  dodávateľ 
sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania na mieste súvisiacom s dodávanými tovarmi 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávneným osobami v zmysle 
článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. 014/2014/1.1/OPV a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. 

1.4 Cenovú ponuku spolu s 
- aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na podnikanie   

je potrebné doručiť v zalepenej obálke s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača, 
názvom a sídlom verejného obstarávateľa, s poznámkou  – neotvárať a s heslom – Reklamné a 
propagačné predmety na našu adresu do: 20.05.2014. 

1.5 Objednávka bude zadaná tomu uchádzačovi,  ktorý bude mať najvýhodnejšiu ponuku podľa kritérií 
uvedených vo výzve. Ak ponuka, ktorá má najlepšiu ponuku nebude v súlade s touto výzvou, alebo 
bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto 
nedostatkov.  

1.6 Zákazka bude realizovaná na základe objednávky vystavenej kupujúcim a potvrdenej predávajúcim.  
Právo požadovať uzatvorenie objednávky má len kupujúci.  



1.7 Uvedená cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním tovaru objednávateľovi a dodávateľ nemá 
nárok na uplatňovanie ďalších prípadných nákladov súvisiacich s plnením predmetu objednávky. 

1.8 Všetky platby budú splatné v lehote 21 dní od doručenia faktúr s prílohami, teda na základe 
platobných podkladov (faktúr), spĺňajúcich náležitosti daňového dokladu. 

1.9 Dodávateľ berie do úvahy spôsob preplácania oprávnených výdavkov projektu a prípadné omeškanie 
platby nebude penalizovať. 

1.10 Vo všetkých faktúrach vystavených dodávateľom je potrebné uviesť kód projektu:  
ITMS : 26110130616,  pre ktorý sa uvedený tovar objednáva. 

1.11 Otváranie ponúk: 21.05.2014 o 10,00 hod. v miestnosti č.4 v budove školy Obchodná akadémia 
Polárna 1, 040 12 Košice. O výsledkoch budú uchádzači informovaní písomne po odsúhlasení 
výsledkov výberu dodávateľa vedením školy. 

 
           
Košice, 13.05.2014    Vyhotovil: Ing. Eva Ivančová 


