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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
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  
 
  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
Názov organizácie: Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 
Sídlo organizácie: Novozámocká 220, 949 05 Nitra 
Zastúpený:  Ing. Oľga Hodálová 
IČO:  42114985 
DIČ:  2022445799 
Telefón: 037/6530701 
Internetová stránka: www.ptechskola.edu.sk 
Kontaktná osoba:  Ing. Richard Labovský 
email:  polytechnr@mail.telekom.sk 
Telefón:  0911 345 213 
 
2. Typ zmluvy:   
Zmluva o certifikácii;  
 
3. Názov predmetu obstarávania:  
Poskytovanie služby „Certifikácia systému manažérstva kvality“. 
 
4. Slovník spoločného obstarávania (CPV):    
79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia.  
 
5. Opis predmetu obstarávania:     
 
Predmetom zákazky je certfikácia podľa normy STN EN ISO 9001:2009 Systém manažérstva kvality. 
Súčasťou zákazky je taktiež vykonanie predcertifikačnej previerky. 
Rozsah certifikácie podľa predmetu činnosti organizácie: 

- Výchovno vzdelávacia činnosť 
- Príprava absolventov v HTEC HAAS vzdelávacom centre pre oblasť CNC technológií. 

Celkový počet zamestnancov na hlavný pracovný pomer: 58, na dohodu: 1. 
 
6. Predpokladaná cena zákazky:  
 
Predpokladaná hodnota zákazky, t. j. materiál, práce a služby súvisiace so zhotovením diela - 
Certifikácia systému manažérstva kvality  je  2.200,00 EUR s DPH.  
Cena za poskytnuté služby musí obsahovať všetky náklady uchádzača. Cena za poskytnuté služby 
musí byť stanovená v nasledovnej štruktúre: 
  

Popis činnosti Cena v EUR bez 
DPH 

DPH v EUR Spolu s DPH v 
EUR 

Certfikácia podľa normy:  
STN EN ISO 9001:2009  
Systém manažérstva kvality 
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7. Miesto a termín dodania predmetu obstarávania  
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, 949 05 Nitra. 
Práce sa zrealizujú podľa podmienok dohodnutých v zmluve o certifikácii do 31.12.2014 
                        
8. Podmienky účasti uchádzačov: 

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia. 
Uchádzač musí pre splnenie podmienok tohto obstarávania predložiť originálne doklady alebo 
kópie nasledovných dokladov: 

 doklad o oprávnení podnikať nie starší ako tri mesiace, deklarujúci oprávnenie poskytovať 
službu, ktorá je predmetom obstarávania. 

 
9. Lehota na predkladanie ponúk: 

 lehota na predkladanie ponúk je do: 10.11.2014, 9:00 hod. V prípade doručenia poštou musí 
byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej 
pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk nie je možné predložené 
ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na 
predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých 
chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na 
podávanie ponúk; 

 adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy; 
 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; 
 obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom 

obstarávania „Certifikácia systému manažérstva kvality“, ako aj obchodným menom 
a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

 
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:   

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – cena – 100 % - cena za poskytnuté služby vrátane DPH.  
 
11. Podmienky financovania:  

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu školy. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na 
plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo 
vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia. 
 Cena, uvedená v podpísanej zmluve je záväzná počas celého obdobia poskytovania služby. 

 
12. Doplňujúce informácie: 

1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vytvorí 3 člennú komisiu na 
vyhodnotenie ponúk.  

2) Lehota na oznámenie vybranej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi 
po zasadnutí komisie na vyhodnotenie ponúk.  

3) Zasadnutie komisie na vyhodnotenie ponúk pre účely hodnotenia splnenia podmienok účasti 
ako aj vyhodnotenia najúspešnejšej ponuky sa uskutoční dňa 10.11.2014 o 10:30 hod.. 
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorý splnil všetky podmienky účasti 
a ponúkol najnižšiu cenu na poskytnutie služby. Víťaz bude o svojom víťazstve upovedomený 
písomne a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy.  

4) Verejný obstarávateľ po zasadnutí komisie na vyhodnotenie ponúk upovedomí písomne 
účastníkov obstarávania, ktorí v obstarávaní neuspeli, že ich ponuky sa odmietli.  
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5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak: 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
v tejto výzve; 

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 

 nebude predložená ani jedna ponuka. 
6) Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  
7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  
8) Uverejnenie zadania zákazky - zadanie zákazky bolo zverejnené v profile 27.10.2014 

 
 
 
 
V Nitre, dňa  27.10.2014 

 
    
 
 
 
Ing. Oľga Hodálová 
        riaditeľka 

 


