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VEC: 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov ako verejný obstarávateľ podľa § 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 o verejnom obstarávaní“) 
Vás vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky  

,, Programovateľné hračky a robotické stavebnice “. 

 
 
1. Opis predmetu zákazky:     

Predmetom zákazky je dodávka tovaru – učebné pomôcky na programovanie. Podrobný 
opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe tejto výzvy. Verejný obstarávateľ určuje 
záruku na predmet zákazky 24 mesiacov.  

 
2.  Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu obstarávateľa. Cena uvedená 
v objednávke je pevná. 
 

3. Postup obstarávania: 
§ 9 ods. 9 – zákazka na dodávku tovaru 

 
4. Cena:  

Predpokladaná cena zákazky: 3.000 € bez DPH 
 

5. Miesto poskytovania predmetu zákazky:  
Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov  
Ulica 17. novembra 31, 083 01 Sabinov 
 

6. Ohliadka miesta plnenia zákazky: 
     Ohliadka miesta plnenia zákazky nie je potrebná. 
 
7.  Komplexnosť zákazky: 

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
 

8. Podmienky účasti: 
 Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť: 

 kópiu dokladu o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO v nadväznosti               
na § 26 ods. 2 písm. e) ZVO, v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať 
predmet zákazky, resp. podľa § 128 ZVO. 

9. Obsah ponuky: 
Ponuka bude obsahovať: 

 doklady podľa bodu 8. Podmienky účasti, 

 cenový výmer – rozpočet v tlačenej forme. 
 



10. Predloženie ponuky:: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne 
v zalepenej obálke s označením: „Ponuka: súťaž – neotvárať“ a s označením heslom 
súťaže „ Programovateľné hračky a robotické stavebnice “, na adresu Základná 
škola, Ul. 17. novembra 31, 083 01 Sabinov. Lehota na predloženie cenovej ponuky 
uplynie dňom: 20.11.2013 o 12:00 hod. 
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane 
DPH. V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom. 
 

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný 
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme 
a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.  
 

12. Lehota viazanosti ponúk: 
Verejný obstarávateľ vystaví  úspešnému  uchádzačovi zmluvu v lehote viazanosti 
ponúk. Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 30.11.2013.  
 

 
 
 
S úctou 
 
    

          Mgr. Alena Mladá                                    
            riaditeľka školy 

 
 



Príloha:    Zoznam tovaru pre verejné obstarávanie s popisom 
 
 

Názov finančnej položky Popis 

Lego Mindstorms Education EV3 
Základná súprava 

s príslušenstvom (2ks) 

Stavebnica lega pre tvorbu programovateľného 
robota alebo meracieho zariadenia, softvér, 

nabíjacia batéria, sieťový adaptér  

Lego Mindstorms Education EV3 
Doplnková súprava 

(1 ks) 

Súprava doplnkových dielov obsahujúca pasívne 
LEGO ®Technic diely vhodné k rozšíreniu 

základnej súpravy LME EV3 

Zostava 6 ks autíčiek  
Pro-Bot s príslušenstvom 

(1 ks) 

6 ks Pro-Bot, 3x nabíjačka na 4ks NiMH, 18 
NiMH batérií, 1x Probotix softvér pre 10 

užívateľov, 6x USB kábel, 3x hracie podložky: 
Rallye, Zábavný park, mapa UK, 

1x priesvitná hracia podložka 

Včielka BeeBot triedna zostava 
s príslušenstvom 

(1 ks) 

6 ks BeeBot, 18 ks NiMH batérií, 2 ks nabíjačka 
batérií, sada hracích podložiek, priesvitná 

podložka, Bee-Bot softvér 

The Arduino (Uno R3) Starter Kit 
(10 ks) 

Sada na tvorbu jednoduchých programov 
s využitím mikropočítača Arduino a na tvorbu 

rôznych elektrických zapojení 

 

 


