
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 
979 01 Rimavská Sobota, IČO: 42195438 

 

 

 

 

Oznámenie o zadávaní zákazky na dodanie služby 
 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Číslo oznámenia: 7/2014 

 
1.         Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota 
Štatutárny orgán: PaedDr. Jaroslav Bagačka, riaditeľ školy 
Sídlo: Športová 1, 979 01  Rimavská Sobota 

 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Ján Talán 
Telefón: 047 / 5812011 
Web: http://www.sosos.sk/ 
Pracovný kontakt pre vysvetlenie oznámenia o zadávaní zákazky: 
ekonomka@sosos.sk 

 
 
 
 2.   Názov a opis predmetu zákazky:  

Zabezpečenie:  1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál (633006); 3.5.2. Školiaci  

materiál a potreby – Literárne pomôcky (633009); 5.5.2. Školiaci materiál a potreby - 

spotrebný tovar (633006); 5.5.3. Školiaci materiál a potreby - literatúra (633009)     
v rámci projektu „Zavedenie inovatívnych a moderných metód vyučovania“, kód ITMS 
projektu: 26110130677  

    Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1. 

 
3.  Predpokladaná hodnota zákazky: 8.189,99 EUR bez DPH / 9.827,99 EUR s DPH 

 

3.1. Do  ceny je  potrebné zapracovať aj cenu za  dopravu a cestovné na miesto dodania 
predmetu zákazky. Cenu je potrebné spracovať na základe      požadovaného      rozsahu      
a požadovanej kvality a ďalších požiadaviek   uvedených v oznámení o zadávaní zákazky 
(ďalej len  „oznámenie“).  Cenu  je  potrebné  uvádzať  v  eurách  (€).  V  ponuke  je  
potrebné  cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je 
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

 
4.         Základné zmluvné podmienky: 
  Miesto  dodania  služby:  Stredná  odborná  škola  obchodu  a  služieb,  Športová  1, 

97901  Rimavská Sobota 
  Lehota na dodanie služby: do 31.12.2014 
  Splatnosť faktúry: 30 dní 

 

  Cenová ponuka úspešného uchádzača je konečná a nemenná. O prípadné zistené 
cenové rozdiely nie je možne navyšovať faktúru. 
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Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 
979 01 Rimavská Sobota, IČO: 42195438 

 

 

 

5.         Lehota na predkladanie ponúk: do 22.09.2014. 

 
6.         Postup vo verejnom obstarávaní: je jednoetapový. 

Podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v prechodnom období obstaranie 
zrealizuje nasledujúcim spôsobom: 

 

  zverejnenie  oznámenia  o zadávaní  zákazky  v profile  Strednej  odbornej  školy 
obchodu   a  služieb,   Športová  1,   979 01    Rimavská   Sobota      najneskôr  do 
05.09.2014, (http://www.sosos.sk/) 

 

  zabezpečenie prieskumu trhu vlastnými prostriedkami na základe informácií o 
vhodných dodávateľoch poskytujúcich požadovaný predmet zákazky 

 

  vyhodnotenie  -  zákazka  sa  zadá  uchádzačovi,  ktorý  splní  podmienky  účasti 
a kritéria uvedené v tomto oznámení. 

7. Predkladanie dokladov a ponuky: 

Pri jednoetapovom postupe: 
Ponuku  je  potrebné  doručiť  poštou,  osobne,  alebo  kuriérom  v písomnej  forme 
v uzatvorenej  obálke  s uvedením  názvu  zákazky  s označením slovom: Jednoduchá 
zákazka -  “NEOTVÁRAŤ“, s označením heslom: “SPOTREBNÝ TOVAR”  na adresu: 
Stredná odborná škola obchodu a služieb,  Športová 1,  979 01  Rimavská Sobota. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuku uchádzač zašle spolu s  
dokladmi. Ponuky doručené po termíne, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú 
predložené  podľa  požiadaviek  verejného  obstarávateľa  alebo  uchádzač  nebude 
spĺňať podmienky účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa 
oznámenia  o zadávaní  zákazky,  takéto  ponuky  nebudú  brané  do  úvahy  a nebudú 
vyhodnocované. 
 
Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 23.09.2014 o 09,00 hod. v 
SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota, miestnosť č. 2, prízemie. 
 

8.         Podmienky účasti sú nasledovné: 
  Kópiu dokladu o oprávnení   dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať služby 
 

  Cenová ponuka na celý predmet zákazky - vyplnená príloha č.1 - cenová ponuka 
v súlade  s  týmto  Oznámením  o zadávaní  zákazky  na  dodanie  služby  s DPH 
(elektronická verzia zverejnená na http://www.sosos.sk/). 

 
9.        Kritérium na hodnotenie ponúk je: cena 

 
9.1.     Spôsob hodnotenia: Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu celkovú 

cenu za celý predmet zákazky. 
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10.       Prijatie ponuky: 

U úspešného uchádzača bude vyhotovená zmluva. 
Ak úspešný uchádzač neodstráni zistené nedostatky v stanovenom čase, bude to 
považované  za  odstúpenie  od  jeho  ponuky.  V takom  prípade  bude  uplatnená 
objednávka u ďalšieho uchádzača s najlepšou ponukou obdobným postupom. 

 
Verejný obstarávateľ môže pred podpisom zmluvy požiadať úspešného uchádzača o 
predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia na dodanie služieb, prípadne 
ďalších požadovaných dokladov podľa oznámenia. 

 
11.       Všetkým uchádzačom bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 
Táto Vaša ponuka bude podkladom pre obstarávateľa , preto z nej nevyplývajú pre 
našu organizáciu žiadne zmluvné záväzky. 
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní. 

 
 
 
 
 
V Rimavskej Sobote 05.09.2014 
 
 
 
 
 
 
 

PaedDr. Jaroslav Bagačka 
riaditeľ školy 

 

 
 
 
 
 
 

príloha č. 1 - cenová ponuka 
 


