
 
 

 

Hotelová akadémia Otta Brucknera, ul. MUDr. Alexandra 29, 

060 01 Kežmarok 
 
 
 
 
Naše číslo    Vybavuje/linka    Kežmarok 
VF 506/2013               Ing. Svinteková/052-4523035   16.09.2013 
 

 

 

 Hotelová akadémia Otta Brucknera, Kežmarok ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 

ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)  predkladá podľa § 9 ods. 

9 zákona  
 

výzvu  na  predloženie  ponuky 

 
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
názov:     Hotelová akadémia Otta Brucknera 

sídlo :      MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok 

IČO:        00162175 

DIČ:        2020709713  

štatutárny orgán :   Mgr. Katarína Stankovičová 

bankové spojenie : Prima banka Kežmarok 

                                        č.ú.: 8826984110/5600 

2. Predmet zákazky: 2 ks stolový počítač s LCD monitorom, 1 ks knižničný systém 

Clavius s on-line katalógom, 1 ks čítačka čiarových kódov, 1 ks multifunkčná laserová 

tlačiareň  

3. Opis predmetu zákazky : Zabezpečenie  vybavenia školskej knižnice v rámci projektu 

„Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“. 

Spoločný slovník obstarávania CPV : 30213300-8, 30231310-3, 48160000-7, 

30216130-6, 30232110-8, 30237410-6, 30237460-1 

         Podrobná špecifikácia požiadaviek verejného obstarávania je uvedená v prílohe tejto 

         výzvy v tabuľke „Cenová špecifikácia“. 

3.      Typ zmluvy: Zákazka bude realizovaná na základe objednávky. 

4.      Komplexnosť dodávky: Záujemca predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

5.      Spôsob a výška určenia predpokladanej hodnoty zákazky: 

         Predpokladaná hodnota bola určená na základe zrealizovaného cenového prieskumu.  

6.      Predpokladaná hodnota celej zákazky je: do 1792,- € bez DPH 

7.   Miesto plnenia: Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, 060 01 

Kežmarok 

8.    Lehota plnenia: Termín dodania a realizácie je do 27.9.2013 
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9.      Spôsob stanovenia ceny:  

9.1    Záujemca uvedie v cenovej ponuke osobitne jednotkové ceny. 

9.2    Cena za predmet plnenia zákazky bude stanovená v zložení:  jednotková cena v € bez 

          DPH, DPH a jednotková cena s DPH v €, Cena spolu bez DPH, DPH, cena spolu 

          s DPH. V prípade, že záujemca nie je platcom DPH, výslovne na to v ponuke 

          upozorní. 

9.3    V navrhnutej cene požadujeme navrhnúť všetky náklady spojené s poskytnutím 

          služby (vrátane dopravných nákladov, inštalácie a zaškolenia do systému). 

9.4    Záujemca nemá nárok na úhradu iných nákladov. 

9.5   Verejný obstarávateľ bude platiť za dodaný predmet zákazky na základe faktúry –    

           daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť potvrdený dodací list. Lehota splatnosti  

            faktúr je 14 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.  

10.     Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:  
10.1    Záujemca predloží: 

         a) ponuku na celý predmet zákazky spracovanú podľa požiadaviek uvedených 

             v bode 2 tejto výzvy.  

         b) fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky, resp. iný  

             relevantný dokument, na základe ktorého uchádzač poskytuje predmet zákazky.    

11.    Spracovanie a predloženie ponuky: 

11.1  Celá ponuka ako aj dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom   

jazyku. 

11.2   Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať : 

          - doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa     

bodu 10.1.b)   tejto výzvy. 

          - ponuku, vyplnenú tabuľku „Cenová špecifikácia“. 

11.3 Záujemca predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale osobne alebo   

poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa  a v lehote na predkladanie ponúk  

          Pracovná doba verejného obstarávateľa (7.00-15.00 h)      

          Vonkajší obal musí byť označený heslom súťaže „Elektronizácia a revitalizácia 

školskej knižnice“  Súťaž      neotvárať.   

 11.4  Ak súčasťou ponuky nebudú : 

  doklady požadované verejným obstarávateľom v tejto výzve a ponuka nebude 

zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy, nebude ponuka 

vyhodnocovaná. 

12. Lehoty: 

12.1 Predloženie ponuky: do 24.09.2013 do 9.00 h  poštou alebo osobne na adresu: 

Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok – 

sekretariát školy. 

13.   Viazanosť ponuky: do 24.09.2013 

14.    Podmienky    financovania   predmetu  zákazky:    
Predmet  zákazky bude financovaný   z poskytnutých finančných zdrojov 

z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR  vyčlenených na projekt 

„Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc“, ktoré boli poskytnuté verejnému 

obstarávateľovi.           

Verejný    obstarávateľ neposkytuje preddavky na predmet zákazky.     

15.    Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ stanovuje ako kritérium na hodnotenie ponúk najnižšiu cenu               

v € s  DPH.  

16.    Verejný obstarávateľ si vyhradzuje  právo zrušiť verejné obstarávanie, ak sa podstatne 

         zmenia okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené. 



 

 

 

     Príloha výzvy na predloženie cenovej ponuky 

     VF 506/2013      16.09.2013 

 

 

Cenová špecifikácia 
 
 

Názov 
položky 

Počet 
  

mj Jednotková 
cena bez 
DPH 

DPH Jednotková 
cena s DPH 

Cena 
spolu 
bez 
DPH 

DPH Cena 
spolu  
s DPH 

Stolový 
počítač 
(klávesnica, 
myš) 

2 ks       

LCD monitor 2 ks       

Čítačka 
čiarových 
kódov 

1 ks       

Multifunkčná 
laserová 
tlačireň (so 
skenorom 
a kopírovcím 
zaridením) 

1 ks       
 
 
 
 
 
 

Knižničný 
systém 
Clavius s on-
line 
katalógom 

1 ks       
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 Dátum       Podpis  a pečiatka 
 

 

 
               
 
 

 


