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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
Dovoľujeme si osloviť Vás v zmysle ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej 
len „zákon“) a požiadať Vás o predloženie cenovej ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 
v rámci implementácie projektu s názvom „VODA OKOLO NÁS - WAU“ – ACC03023 
 
Predmet:   Koordinátor projektu 
Postup zadávania zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou (§ 102 zákona)  
Vyhlasovateľ: 
Názov:    Špeciálna základná škola internátna 
Sídlo:    Mičurova 364/1, 014 01 Bytča 
Kontaktné miesto: Špeciálna základná škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča 
Kontaktná osoba:   Mgr. Anna Ďurajková 
Mail:    durajkova@szsibytca.sk 
Telefón:   +421 911 553 321 
 
Dátum zverejnenia výzvy:  23.06.2014 
Lehota na predkladanie ponúk: 03.07.2014 do 10:00 hod. 
Termín otvárania obálok s cenovými  
ponukami:    03.07.2012 o 13:00 hod. 
Kritérium hodnotenia:   najnižšia cena 
Predpokladaná hodnota zákazky: 1.666,67 EUR bez DPH  
   
Predkladanie cenových ponúk 
Lehota na predkladanie ponúk: 03.07.2014 do 10:00 hod. 
Miesto predkladania ponúk:  Špeciálna základná škola internátna, Mičurova 364/1,  

014 01 Bytča 
Spôsob doručenia:  Osobne, poštou, kuriérom. Pri osobnom odovzdaní bude 

uchádzačom vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, 
ktoré musí obsahovať miesto, dátum a čas prevzatia 

 
Obal ponuky musí byť uzatvorený a nepriehľadný. Uchádzač viditeľným spôsobom označí obal 
cenovej ponuky heslom súťaže: Súťaž – Koordinátor projektu - neotvárať! 

Popis činností koordinátora projektu: 
Zodpovedá za 
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- koordináciu vecnej a finančnej realizácie projektu 
- proces verejného obstarávania 
- riadenie a vedenie tímu odborných pracovníkov 
- kontrolu výsledkov projektu 

Zabezpečuje 
- dodržanie publicity projektu 
- komunikáciu s dodávateľmi tovarov a služieb pre projekt v súčinnosti s vedením školy 
- spracovanie žiadosti o platbu 
- spracovanie monitorovacích správ 

Obsah cenovej ponuky: 

- Identifikačné údaje uchádzača a kontaktné údaje uchádzača, 
- Doklad uchádzača poskytovať požadovanú službu, 
- Vypracovaná cenová ponuka: 

Číslo Podpoložka Jednotka 
Počet 
jednotiek 

Cena za 
jednotku bez 
DPH 

 
Cena za 
jednotku s 
DPH  

Cena spolu 
bez DPH 

 
 
Cena spolu 
s DPH 

1.1.1. 
Koordinátor 
projektu 

 
hodina 100  

 
 

 

 
Uchádzač ocení ponuku v EUR. Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 
18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky počas 
celého trvania dodávateľsko-odberateľského vzťahu. 
Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej ponuke 
upozornia. 
Cenové ponuky spĺňajúce všetky požiadavky uvedené v tejto výzve budú vyhodnotené na základe 
kritéria, ktorým je najnižšia konečná cena (cena v EUR s DPH, resp. cena celkom u neplatcu DPH). 
Cenová ponuka s najnižšou konečnou cenou bude vyhodnotená ako úspešná, cenové ponuky s cenami 
vyššími budú vyhodnotené ako neúspešné.  
 
S úspešným uchádzačom bude po kontrole procesu výberu dodávateľa služieb podpísaná zmluva 
o poskytovaní služieb. 
 
Predložením svojej ponuky uchádzač akceptuje podmienky spolupráce, ktoré si určil vyhlasovateľ.  
 
Podmienky spolupráce:  
a) Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich vystavenia.  
b) Zmluva o poskytovaní služieb nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými 

zástupcami obidvoch strán, pričom je  účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
c) Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Vyhlasovateľ oslovil v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou viacerých uchádzačov na 
predloženie cenovej ponuky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z 
predložených ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom vyhlasovateľa 
alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné. 
 
S pozdravom 

Mgr. Anna Ďurajková 
      riaditeľka školy 


