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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: Certifikácia ISO 
 
Spoločný slovník obstarávania: 
CPV kód 72225000-8 Hodnotenie a prehodnotenie zabezpečenia systému kvality 
 
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: 
Vzhľadom na končiacu platnosť certifikátu systému manažérstva kvality – QMS, podľa požiadaviek STN 
ISO 9001:2008 je potrebná recertifikácia. 
 
Rozsah zákazky – rozsah alebo množstvo tovaru: podľa opisu predmetu zákazky 
 
Technické požiadavky: nie sú 
 
Požadovaná lehota dodania: do konca roka 2015 
 
Trvanie zmluvy: do výročia certifikácie v roku 2017 
 
Prípustnosť variantných riešení: nie  
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Miesto a termín dodania: Priestory Obchodnej akadémie, Polárna 1, 040 12 Košice, do konca roka 2017 

 
Zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa: Zákazka hradená prostredníctvom rozpočtu 
školy 
 
Záruky  žiadané zadávateľom  súvisiace s plnením zmluvy:  
 
Osoby zadávateľa, zodpovedné za spracovanie súťažných podkladov: Ing. Eva Ivančová 
 
Rozdelenie zákazky na časti: nie 
 
Iné/ďalšie požiadavky: nie sú 
 
Prílohy k špecifikácií predmetu zákazky: nie sú 
 
Predpokladaná hodnota zákazky v EUR:  do 4200,- Eur s DPH 

         
Kritérium na hodnotenie ponúk:  
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. Úspešný bude záujemca, u ktorého bude celková cena 
za celý predmet zákazky najnižšia. Cena je vrátane dvoch kontrolných auditov a vystavenia certifikátu. 
 
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 podľa tejto výzvy. 

1.2 Cenu je potrebné uviesť v cene celkom bez DPH a s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, 
uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

1.3 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. Úspešný bude záujemca, u ktorého bude    
celková cena za celý predmet zákazky najnižšia. Cena je vrátane dvoch kontrolných auditov a 
vystavenia certifikátu. 

1.4 Dodávka služby realizovaná na základe podmienok uvedených v zmluve uzatvorenej 
s úspešným uchádzačom, na základe objednávky a v cene a množstvách podľa ponuky 
úspešného kandidáta. 

1.5 Fakturácia bude realizovaná na základe zaslanej objednávky, ktorá bude výsledkom zmluvy 
medzi dodávateľom a objednávateľom. 

1.6 Náš požadovaný termín uskutočnenia je do konca roka 2017. 
1.7 Podmienky účasti (doklady + minimálna požadovaná úroveň) sú nasledovné: 
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- Uchádzač predloží aktuálnu kópiu (nemusí byť overená) oprávnenia na podnikanie (výpis 
z obchodného registra, živnostenský list alebo Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie 
o zapísaní do zoznamu podnikateľov) 

- Uchádzač musí mať platné oprávnenie na podnikanie v súlade s výzvou 
- Cenovú ponuku spolu je potrebné doručiť v zalepenej obálke s názvom a sídlom 

uchádzača, názvom a sídlom verejného obstarávateľa, s poznámkou súťaž – neotvárať 
a s názvom súťaže – Certifikácia ISO na našu adresu do: 25.06.2015 

1.8 Zmluva bude uzavretá s tým uchádzačom, ktorý bude mať najnižšiu cenu predloženú v súlade 
s touto výzvou. Ak ponuka, ktorá má najlepšiu cenovú ponuku nebude v súlade s touto výzvou, 
alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na 
odstránenie týchto nedostatkov. 

1.9 Doba trvania zmluvného vzťahu: od schválenia výberu dodávateľa a podpisu zmluvy podľa 
obchodného zákonníka do splnenia dodávky – do doby ukončenia realizácie predmetu zákazky. 

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

 
Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: do 30.06.2015 

 
 
 
 
Košice 17.06.2015 
 
      
                                                                           


