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       Naše číslo 
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Miesto dátum: 

                           SOŠ/08/420/2018                                                                       Ing. Ľubomíra Stanislavová   
stanislavova.sossnv@gmail.com 

Spišská Nová Ves 
14.08.2018 

 
Vec:    Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu.  

Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, IČO: 17078491, ako verejný obstarávateľ v 
zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás žiadame o predloženie 
ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:  

Učebné pomôcky Technické predmety k projektu ,,Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v súlade 
s požiadavkami trhu práce“ (ďalej aj ako „predmet zákazky“). 
 

Pre daný účel Vám verejný obstarávateľ zasiela túto výzvu na predloženie cenovej ponuky. 
 

1 .  Identifikácia verejného obstarávateľa v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  
Názov:  Stredná odborná škola 
Sídlo:  Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves 
Krajina:  Slovenská republika  
Štatutárny zástupca:   Ing. Vasiľ Kolesár 
IČO:  17078491 
DIČ:  2020727082 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Číslo účtu: SK5981800000007000189677  
Kontaktné miesto:  Stredná odborná škola    
  Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves 
Telefón:  +421 053 4461390 
E-mail:  skola@soussnv.sk 
Web:  www.soussnv.edupage.org 
Stránka profilu VO:      www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail 
 

2. Názov predmetu zákazky: 
Učebné pomôcky Technické predmety k projektu ,,Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v súlade 
s požiadavkami trhu práce“. 

 

3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
 
Názov projektu: Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v súlade s požiadavkami trhu práce 
Operačný program: Ľudské zdroje 
Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 
Prioritná os:  Vzdelávanie 
Investičná priorita:  1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové 

skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania 
vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov 

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail


 
 

vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania 
nadobudnutých kompetencií 

 
Špecifický cieľ:  1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj 

kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie 
Kód ITMS2014+:  312011F247 
 
 

- 2.1.1. Zariadenie a vybavenie - Súbor učebných pomôcok pre vzdelávacie kurzy: 
- Učebné pomôcky Technické predmety 
 

- 7.4.5. Spotrebný materiál 
- Spotrebný materiál k technickým predmetom 
 
 

  ks 

Učebné pomôcky Technické predmety 

1 Diagnostické zariadenie-  VW VERZIA BT, DELPHI DS 150E 1 

2 Tester autobatérie s tlač. 12V 1 

3 Nabíjačka 6/12/24V 1 

4 Automatické odizolovacie kliešte 0,02 -10 mm 2 

5 Štikacie kliešte bočné 200 mm 5 

6 Kliešťový multimeter MAX WEL 1 

7 Kliešťový multimeter limit 23 1 

8 Tester limit 110 1 

9 Bezzáťažový tester akumulátorov 6/12V 1 

10 Záťažový tester pre meranie štartovacieho výkonu  1 

11 Tester autobatérií  1 

12 Univerzálna sada páčidiel 1 

13 Sada teplom zmršťovacích bužíriek 171 ks 10 

14 Sada na demontáž a opravu konektorov 15 ks 2 

15 Mobilný nízkoprofilový zdvihák - hliníkový 2,5 T 1 

16 Vybavený montážní vozík 584 ks 1 

17 Vozík s náradím 277 ks 1 

18 Gola sada 1/2, 1/4 128 dielna  2 

19 Sada 7 ks rač.kľúčov 8-19  2 

20 Sťahovák 3 ram. veľký 2 

21 Sťahovák 2 ram. malý 2 

22 Sťahovák 3 ram. malý 2 

23 Sada hodin. Skrutkovačov 2 

24 sada náradia 41 dielna 2 

25 Predlžovací kábel Bubon 50 4 zás. GU  1 

26 Batéria SLA VIPOW 12 V / 17 Ah  1 

27 Luxmeter LX1010B 1 



 
 

28 Startér  Octavia 1U2 1 

29 Alternátor  Octavia 1U2 1 

30 Palivové čerpadlo OCTAVIA 1 

31 Snímač teploty chladicí kapaliny 1U2 OCTAVIA 1 

32 Snímač teploty vzduchu OCTAVIA 1 

33 Snímač otáček kola OCTAVIA 1 

34 Riadiaca jednotka klimatizacie OCTAVIA 1 

35 Elektroinstalácia Bosal 1 

36 Skrutkovač AKU 1 

37 Tester autobatérií 6/12V 1 

38 Sada vypichovákov konektorov, univerzálne, 12 - dielna 1 

39 AKU - LED lampa s 21diódami  1 

40 Kufor s univerzálnm náradím  1 

41 3v1 pomocný štartovací zdroj  1 

42 Digitálny multimeter  UNI-T 2 

43 Montážny vozík naplnený, 180 dielny. 1 

44 Nabíjačka 12V a 24V batérii 30  1 

45 Hydraulický zdvihák  GH500 1 

46 digitálny kompresný tlakový prístroj 1 

47 Mikro-račňový očko-vidlicový kľúč s kĺbom MicroSpeeder    10 mm 5 

48 Mikro-račňový očko-vidlicový kľúč s kĺbom MicroSpeeder    13 mm 5 

49 sada náradia na otváranie zamknutých dverí automobilov 1 

50 merač brzdovej kvapaliny 1 

51 refraktor / merač hustoty kvapaliny 1 

52 teplovzdušná pištoľ 1 

53 uhlová leštička 1 

54 sada na montáž a demontáž autorádií 1 

55 skúšačka automobilových poistiek 2 

56 multifuknčné odizolovacie náradie  2 

57 45Ah P, s.p.400A autobatéria 2 

58 Relé pre denné svietenie-sada 12V/35A 1 

59 Spínač brzdového svetla 1U2 1 

60 Spínač varovných blikačov OCTAVIA 1 

61 Spínač zapalování spínací skrínky OCTAVIA 1 

62 Relé spínací, 4 vývody,č. 447 20 

63 Odpor vnútorného ventilátoru OCTAVIA 2 

64 Nožové poistky, sada 120 ks 5 

65 Mini nožové pojistky - sada 100ks 5 

66 Kliešte konektorové na káblové oká 3 

67 Flexibilný magnet 2 

68 Flexibilné teleskopické zrkadlo s osvetlením 2 

69 súprava pilníkov 10 

70 nitovacie kliešte 5 



 
 

71 Menič napätia 300W 12V 2 

72 Zdroj regulovateľný laboratórny PS3003 0-30V/0-3A 2 

73 Trafopájka ZD-507 100W-ETP III 5 

74 Sada elektro náradia 68 ks kufrík - YT-39009 2 

75 Premium kliešte štikacie bočné 160mm 10 

76 Kliešte Lisovacie na dutinky  10 

77 Kliešte odizolovacie 10 

78 Elektrický nôž odizolovací 5 

79 Osciloskop – GDS 3352 1 

80 Multimeter:  MX 26-T      1 

81 Multimeter : 520  1 

82 Multimeter DM 93   1 

83 Sada meracích prístrojov: TK 430 – IR  1 

84 Kliešťový multimeter: MA 120 2 

85 Automobilový diagnostický prístroj: CAR TREND OBD 2 1 

86 Automobilový diagnostický skener: OBD 2 BLUTOS DNT 66713 1 

87 Multimeter MTX328 2B – COM+osciloskop OX6152E –C 1 

88 Generátor BK4013DDS + osciloskop GDS 1062A        1 

89 Sada: digitálny mikrometer, digitálne posuvné meradlo 5 

90 Vrtacie kladivo 1 

91 kladivo na oklepávanie 10 

92 nožnice MIG/MAG 10 

93 ochranné okuliare 10 

94 Sada skrutkovačov CT-9831 10 

95 Vrták HSS TiN 1 ÷ 10 mm. Sada  1 

96 Trojuholník s kolmicou 20 

97 Krivítko typ 1-K12 20 

98 El.vŕtačka DP4010                                                1 

99 El.vŕtačka priklepová GSB 18-2RE                   1 

100 El. skrutkovač FS 4000                                         1 

101 Aku skrutkovač                       1 

102 Laser samonivelizačný                         1 

103 Dvojmeter skladaný drevený                                  10 

104 Orezavací nôž kovový 18 mm  71/21                          10 

105 Ceruza tesárska čierna 180mm                                              10 

106 Rašpľa na sadrokartón         5 

107 Hoblík /sadrokar.,plast./                            5 

108 Prevodové nožnice na plech pravé            5 

109 Kliešte kombinované                            5 

110 Vyznačovacia šnúra                            2 

111 Vodováha VVN 200cm                                   5 

112 Hladitko nerezové rovné                                          5 

113 Lyžica štukatérska nerezová 100mm                                      5 



 
 

114 Pištoľ na tmel kovová                                2 

115 Ručná sponkovačka                                 2 

116 Dvojitý rebrík hliníkový                        2 

117 Predlžovací kábel na bubne 50m,                1 

Spotrebný materiál k technickým predmetom 

118 Spotrebný materiál( sadrokartonove dosky, profily, pásky, lepidlá) 1 

119 Kable CYKY- 3C x 1,5 – 50 m 50 

120 Kable CYKY- 3C x 2,5 – 50 m 50 

121 Vodič zelenožltý  CY 1,5    100m 100 

122 Vodič  hnedý CY 1,5    100m 100 

123 Vodič  čierny CY 2,5    100m 100 

124 Lepiaca páska izolačná PVC - čierna 50 

125 lepiace pásky, izolačné pásky, zmršťovacie bužírky 10 

126 Súprava kružidiel 20 

127 Strúhadlo dvojité plastové, kontajner 20 

128 Ceruzka školská tvrdosť 1, 2, 3 20 

129 Guma mazacia mäkká 300/60 20 

130 Duralové dosky 1000 x 200 x 80 1 

131 bronzové, mosadzné dosky. Rozmery: 1000x200x80,  500x200x80 2 

 
 

Nákup učebných pomôcok pre vzdelávacie kurzy na účely aktivít projektu, ktoré budú plne využívané na 
maximálne dosiahnutie merateľných ukazovateľov pri vzdelávacích aktivitách. 
Požaduje sa len nový a nepoužívaný tovar. 
 

4. Druh zákazky 
Zákazka na poskytnutie tovaru, spoločný slovník obstarávania (CPV) – 
CPV:  39162200-7  Učebné pomôcky a zariadenia 
  31682210-5  Prístrojové vybavenie a regulačné zariadenia 
  44511000-5  Ručné nástroje 

38548000-8  Nástroje pre vozidlá 
38900000-4  Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje 
42652000-1  Ručné elektromechanické nástroje 
44510000-8  Nástroje 
39162110-9  Spotrebný materiál na vyučovanie 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Hodnota:   19 319,33 EUR bez DPH / 23 183,20 EUR s DPH. 
 
 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti a cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky. 

 

7.  Miesto dodania predmetu zákazky a plnenia  je:  
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 
Predmet zákazky bude dodaný najneskôr do 30 pracovných dní od účinnosti zmluvy a  doručenia 



 
 

objednávky verejného obstarávateľa uchádzačovi umiestnenom na prvom mieste. 
 

8. Obchodné podmienky financovania predmetu zákazky: 
8.1. Predmet zákazky bude financovaný z OP Ľudské zdroje a vlastných zdrojov verejného 

obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. 

8.2. Plnenie predmetu zákazky sa uskutoční na základe zmluvy, ktorá bude výsledkom 
verejného obstarávania – zadávania zákazky s nízkou hodnotou za podmienok uvedených v 
tejto výzve. 

8.3 Cena za poskytovanie predmetu zákazky bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v 
Prílohe č. 1 tejto výzvy. Cena bude uvedená v eurách (€) a kalkulovaná vrátane aktuálne  
platnej  výšky  DPH,  colných  sadzieb  a  všetkých  nákladov  súvisiacich s realizáciou a 
poskytovaním predmetnej služby. Cena predmetu plnenia je maximálna a konečná. 

8.4 Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry verejnému 
obstarávateľovi - objednávateľovi a to po splnení predmetu zákazky, všetko v zmysle zmluvy. 
Ak bude mať faktúra vady daňového dokladu, bude vrátená poskytovateľovi a lehota 
splatnosti faktúr 60 dní začne plynúť od doručenia opravenej faktúry. 

 

9. Predkladanie cenovej ponuky a obsah cenovej ponuky: 
9.1 Oslovený subjekt – uchádzač, môže predložiť len jednu cenovú ponuku. 

9.2 Cenová ponuka sa predkladá v listinnej forme v uzatvorenom nepriehľadnom obale. 

9.3 Cenovú ponuku je potrebné predložiť – doručiť spôsobom, na miesto a v lehotách 
stanovených v bode 11 tejto výzvy. 

9.4 Cenová ponuka musí obsahovať: 

9.4.1 doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo pos k ytovať  
 služ bu v roz sahu , ktorý zodpovedá predmetu zákazky: 

- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická 
osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ), 

- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – 
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), 

- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr. doklad o 
zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 

9.4.2 Návrh ceny - na plnenie kritéria vyhotovený podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy, podpísaný 
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení 
podnikať, alebo zastupujúcou osobou uchádzača, ktorá je oprávnená zastupovať 
uchádzača na základe dokladu, ktorého kópia musí byť súčasťou ponuky 

 
 

10. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: 
Návrh na plnenie daného kritéria oslovený subjekt predloží v rámci tejto výzvy – prieskumu trhu 
vyplnením Prílohy č. 1 tejto výzvy. 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: „najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky“ definovaný v tejto 
výzve a jej prílohách. 
 

 

11. Lehota a miesto na predkladanie cenovej ponuky: 
11.1 Cenové ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk v listinnej forme. 

 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 23.08.2018   do  14:00 hod. 



 
 

11.2 Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, alebo osobne na 
adresu: 
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 
Ak sa cenová ponuka doručuje osobne na určenú adresu uvedenú v bode 11.2 bude 
predkladateľovi vydané potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom sa uvedie dátum, čas a miesto 
prevzatia cenovej ponuky. 

11.3 V prípade, ak bude cenová ponuka predložená prostredníctvom pošty alebo iného 
doručovateľa, je rozhodujúci termín doručenia cenovej ponuky verejnému obstarávateľovi 
určený v bode 11.1 tejto výzvy. 

11.4 Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk sa vráti 
odosielateľovi neotvorená, ak odosielateľ bude známy. 

11.5 Cenové ponuky doručené v lehote na predkladanie cenových ponúk sa nevracajú. Zostávajú 
ako súčasť dokumentácie postupu verejného obstarávania. 

11.6 Lehota viazanosti cenových ponúk je do:   30. 12. 2018 
 
 

12. Označenie cenovej ponuky 
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu 

uchádzača, 

- adresa doručenia uvedená v bode 11.2, 

- označenie „prieskum trhu - súťaž - neotvárať“, 

- heslo: „ZsNH – Učebné pomôcky Technické predmety“ 
 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa – vyhodnotenie cenových ponúk pre zadávanie zákazky s 
nízkou hodnotou: 

13.1 Oslovené subjekty pre daný účel majú postavenie uchádzača. 

13.2 Po vyhodnotení cenových ponúk bude uchádzačom doručené oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia cenových ponúk. 

13.3 S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva na plnenie predmetu zákazky. 
 

13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku z predložených 
cenových ponúk v prípade, že predložené cenové ponuky nebudú výhodné pre verejného 
obstarávateľa, alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, alebo 
budú z iných dôvodov neprijateľné. 

 
 

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní 
znáša oslovený subjekt, uchádzač a to bez akéhokoľvek finančného nároku za účasť v danom postupe 
voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní stanovené 
formálne pravidlá procesu a postupu ich zadávania. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou 
hodnotou, postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky a jeho zadanie boli 
primerané jeho kvalite a cene, všetko za dodržania základných princípov verejného obstarávania a 
podpory riadnej hospodárskej súťaže. 

 
Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou pre oslovené hospodárske subjekty- predkladateľov 
cenovej ponuky - uchádzačov, nevyplývajú na základe predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na 
vystavenie objednávky, alebo na plnenie predmetu zákazky, ani na úhradu nákladov spojených s jej 



 
 

predložením. 
 

Na daný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou formou vykonania prieskumu trhu na základe výzvy 
na predloženie cenovej ponuky sa nevzťahujú revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

 
Dodávateľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka je financovaná z fondov EÚ, toto plnenie bude 
predmetom administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho 
orgánu. 

 
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytnutím služby kedykoľvek počas 
plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po ukončení zákazky a poskytnúť všetku potrebnú 
súčinnosť pri výkone kontroly/auditu. 

 
Oprávnené osoby sú: 

 Riadiaci orgán a ním poverené osoby, 

 Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 

 Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, 

 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, 

 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
Osoby  prizvané  orgánmi  uvedenými  v tomto  bode  v súlade  s príslušnými  právnymi predpismi SR a 
EÚ 

Za poskytnutú cenovú ponuku Vám vopred ďakujeme.  

S pozdravom 
 
 
 
         ....................VR................. 

    Ing. Vasiľ Kolesár 
        riaditeľ školy 

 
 

Prílohy: 
- Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií  (XLS)



 
 

 


