
 
 
 

 
 

Výzva 
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou 

 
v rámci postupu verejného obstarávania podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12  Nitra, IČO: 00162370, 
plánuje zadať zákazku na predmet: 
 

Nákup školských a kancelárskych potrieb 
 

Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné: 
 

A)  Školské potreby (kriedy a popisovače na tabule) 
B)  Materiál na nástenky a výzdobu 
C)  Baliace a hygienické potreby pre školskú kuchyňu 
D) Kancelárske potreby 
 
1. V prípade, že disponujete vyššie špecifikovaným predmetom zákazky, ktorý 
spĺňa uvedené požiadavky, žiadame o zaslanie písomnej ponuky na adresu 
verejného obstarávateľa, najneskôr do 30. 3. 2012 do 12.00 hod.   
2.  Súčasne žiadame o zaslanie ponukových materiálov, obsahujúcich základnú 
charakteristiku a popis predmetu zákazky, prípadne podmienky dodania. 
3.  V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek z   
uchádzačov  požiadať priamo  zodpovednú osobu: Mária Civáňová, Stredná 
odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12  Nitra, tel.č. 037/7922005, 
 e-mail: civanova@sposnr.sk 
4.  Navrhované zmluvné ceny musia byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR 
č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Cenovú ponuku 
požadujeme vypracovať v EUR s DPH. Cena musí byť konečná a počas zmluvného 
vzťahu ju uchádzač nebude meniť. Do ceny je nutné započítať všetky náklady 
uchádzača, vrátane nákladov na dopravu. Na dodanie tovaru sa neposkytuje 
preddavok, platba bude vykonaná po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po  
obdržaní faktúry. Záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných  
právnych noriem. 
5.  Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a jej obsah musí byť fyzickej 
osobe čitateľný. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty požadované vo výzve, 
musia byť originály, alebo ich úradne overené kópie.  
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Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 
tel.: 037/ 79220 05, fax: 037/ 79220 22, e-mail: civanova@sposnr.sk 

 



 
6. Uchádzač odovzdá ponuku v nepriesvitnom obale s jasným označením: Zákazka 
s nízkou hodnotou – neotvárať, a heslom: Školské a kancelárske potreby.  
Otváranie obálok sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov dňa 30. 3. 2012 
o 13.00 hod. Všetci zúčastnení uchádzači budú o výsledku vyhodnotenia  
oboznámení.  
7. Obsah ponuky:  Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
     7.1. Cenovú ponuku na celý predmet zákazky, ktorá musí byť podpísaná   
osobou oprávnenou konať za uchádzača. 
     7.2.  Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov, 
uvedených v ponuke. 
     7.3. Doklad o oprávnení podnikať, alebo kópiu potvrdenia o zapísaní do  
zoznamu podnikateľov. 
     7.4.  Návrh zmluvy, v ktorej uchádzač zohľadní: obchodné podmienky dodania  
predmetu zákazky, opis predmetu zákazky, platobné podmienky.   
8. Kritériá vyhodnotenia ponúk: 
     8.1. Cena jednotlivých druhov školského a kancelárskeho materiálu. 
     8.2.  Dovoz materiálu k zadávateľovi. 
9. Záujemca, ktorý disponuje predmetom zákazky, si výzvu a ďalšie potrebné   
doklady môže vyžiadať na adrese: Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 
14, 950 12  Nitra, najneskôr do 29. 03. 2012 do 14.00 hod.  
 
 
Dátum zverejnenia: 15.03.2012  
 
Dátum zvesenia: 29.03.2012 
 
 
 
                                                                                         Mgr.Edita Križanová 
                                                                                              riaditeľka školy 
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