
 
 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania                                                        Príloha č. 7 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov 
  
 

V Prešove, 11.01.2021 
 

 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky  

 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická ako verejný obstarávateľv zmysle § 7 písm. 1d) 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 a zariadenia – meracie prístroje“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

Sídlo: Plzenská 1, 080 47 Prešov 

Štatutárny zástupca: Ing. Iveta Marcinčinová 

IČO:  00161829 

DIČ:        2020521811 

Tel.:        +421903 564 230 

E-mail:     marcincinovaiveta@gmail.com 

Internetová stránka: https://www.spse-po.sk/ 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:     SK44 8180 0000 0070 0061 0636    

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 
Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 
Mgr. Jarmila Fabianová, mobil: 0915 963 037 
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4. Predmet obstarávania: 
      „Učebné pomôcky a zariadenia – meracie prístroje“. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti:  

1. časť: Set meracích prístrojov pre výučbu praxe a elektrotechnických meraní 
2. časť: Set zariadení pre výučbu priemyselnej automatizácie a riadenie procesov 
3. časť: Set pre výučbu riadiacich a automatizovaných systémov (PLC) 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Obstaranie materiálno – technického vybavenia pre odborné učebne „Učebné pomôcky 

a zariadenia – meracie prístroje“ v súlade so špecifikáciou v cenovom formulári č 1. Predmet 

zákazky je rozdelený na 3 časti:  

1. časť: Set meracích prístrojov pre výučbu praxe a elektrotechnických meraní (biele 

podfarbenie v cenovom formulári) 

2. časť: Set zariadení pre výučbu priemyselnej automatizácie a riadenia procesov meraní 

(žlté podfarbenie v cenovom formulári) 

3. časť: Set pre výučbu riadiacich a automatizovaných systémov (PLC) (zelené 
podfarbenie v cenovom formulári) 

Ak sa kdekoľvek v súťažných podkladoch, v špecifikácií alebo inej sprievodnej dokumentácii objaví 

akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku, typ, výrobcu, výrobný postup, patent, krajinu, oblasť alebo 
miesto pôvodu alebo výroby je možné nahradiť ekvivalentnou náhradou, ktorá však musí dosahovať 
minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované. Ak uchádzač 
využije možnosť predložiť ekvivalentnú náhradu vyznačí to farebne vo svojej ponuke v ocenenom 

položkovitom  rozpočte. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Plzenská 1, 080 47 Prešov 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 
 1. časť: Set meracích prístrojov pre výučbu praxe a elektrotechnických meraní (biele 

podfarbenie v cenovom formulári) - 32.294,04 Eur bez DPH. 
2.   časť: Set zariadení pre výučbu priemyselnej automatizácie a riadenia procesov meraní (žlté 

podfarbenie v cenovom formulári) – 25.484,00 Eur bez DPH. 
3. časť: Set pre výučbu riadiacich a automatizovaných systémov (PLC) (zelené podfarbenie 

v cenovom formulári) – 3.354,00 Eur bez DPH. 

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Do 8 týždňov od účinnosti zmluvy.  

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Súčasťou výzvy je 
špecifikácia/cenový formulár príloha č. 1. 

10. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program  

11. Lehota na predloženie ponuky:  

Do 21.01.2021; do 14,00 hod.. 
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12. Spôsob predloženia ponuky:  
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej, alebo mailovej  forme, doručená  a vyhotovená 
v priloženom cenovom formulári e-mailom na adresu: fabianova@arrpsk.sk, alebo v zalepenej 
obálke doporučeným listom alebo osobne s označením predmetu zákazky:  
„Učebné pomôcky a zariadenia – sieťové technológie“  časť: (uchadzáč uvedie príslušnú 
časť za ktorú predkladá ponuku). 
 Ponuku je možné predložiť na adresu:  

  
Agentúra regionálneho rozvoja PSK 
Prostějovská 117/A 

08001 Prešov 

a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  
b) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 

štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa 
spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady 
a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  
Kritériom pre vyhodnotenie je: celková cena s DPH za dodanie celého predmetu obstarávania, 

bližšie popísaného v zmysle bodu 6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania). 
Verejný obstarávateľ hodnotí každú časť samostatne.  

14. Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia ponuky, 

možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,)  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu 
zákazky, napr.: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: vyplnený cenový 

formulár za príslušnú časť. 

15. Otváranie ponúk:  

Dňa 21.01.2021; o 15,00 hod.. 

16. Postup pri otváraní ponúk:  
Otváranie ponúk je neverejné.   

17. Lehota viazanosti ponúk:  

31.07.2021 
Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 
 Mgr. Jarmila Fabianová, tel.: 0915 963 037 
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18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s víťazným uchádzačom až po preukázaní splnenia 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a ak u neho neexistuje dôvod na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. f). 

 

 
S úctou,  

................................................. 
         Ing. Artúr Benes 
                  generálny riaditeľ ARR PSK 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 – „Cenový formulár/špecifikácia“ 
 


