
 

 

 

 

 

 

1 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  
 

Justičná akadémia Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), týmto zadáva zákazku v zmysle § 117 zákona 
o verejnom obstarávaní a dovoľuje si Vás vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky 
s názvom: 

 

Zariadenie/vybavenie projektu   
 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov verejného obstarávateľa :  Justičná akadémia Slovenskej republiky 
Sídlo:      Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok 
Štatutárny zástupca:     JUDr. Peter Hulla, riaditeľ 
IČO:                                                         37 851 624 
Kontaktná osoba:                                Mgr. Dominika Zavadová, PhD.  
Tel:                                                         033/88 18 328 
E-mail:                                                    dominika.zavadova@justice.sk 

 
Číslo zákazky:    Spr.  3258/2019/230-10 

 

1. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodávka stolov a stoličiek určených pre cieľovú skupinu pre potreby 
vzdelávania / odborného školenia v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania 
sudcov a justičných zamestnancov“, kód projektu v ITMS2014+: 314021M248 (ďalej len „Projekt“). 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 

2. Druh zákazky:  tovary 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

39112000-0 Stoličky 
39121200-8 Stoly 
 
3. Typ zmluvy: Objednávka 
 
4. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v záhlaví, jeho detašované pracovisko v Omšení a regionálne 
pracovisko na krajskom súde v Košiciach. 
 
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť. Dodávateľ musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky 
uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 
 
6. Variantné riešenie: 
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenia. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 
predložené. 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 
20 306,45 EUR bez DPH, z toho: 
max. j. c. za M.J. 35,99 EUR bez DPH – Stolička 
max. j. c. za M.J. 125,17 EUR bez DPH – Stôl  
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8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Najneskôr do 31.12.2019 na základe vystavenej objednávky.  
 
9. Jazyk: 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. 
 
10. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk: 
Ponuky treba predložiť najneskôr do dňa 10.09.2019 do 10:00 hod. e-mailom na e-mailovú adresu 
dominika.zavadova@justice.sk alebo poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví, pričom 
uchádzač na obálku uvedie heslo súťaže „Zariadenie/vybavenie projektu“ a poznámkou NEOTVÁRAŤ.  
 
Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2019 
 
11. Obsah ponuky: 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné doklady: 
 
- doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, ktorá 

zodpovedá predmetu zákazky – uchádzač predloží kópiu takéhoto dokladu a to buď vo forme výpisu 
z Obchodného registra alebo výpisu zo Živnostenského registra, alebo ich ekvivalentom v súlade s § 
32 ods. 4 a 5 zákona. 
 

- doklad podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdeným konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – uchádzač preukáže doloženým čestným 
vyhlásením. 
 

- cenová ponuka  bude predložená na samostatnom doklade – viď príloha č. 2 tejto výzvy na 
predloženie CP. 
Uchádzač doplní svoje identifikačné údaje a cenu pre každú položku. Ponuku podpíše oprávnená 
osoba.   
Cenu uvádzajte v eurách. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie cenu celkom a na skutočnosť, 
že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke. 
Cena musí byť zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Suma celkom musí byť uvedená 
ako konečná, vrátane dopravy a všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu 
plnenia. 
Ceny musia byť stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

 
11. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je „Najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH“ 
 
12. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov 
(Operačný program Efektívna verejná správa). 
 
13. Doplňujúce informácie: 
Úspešného uchádzača aj neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku 
vyhodnotenia ponúk elektronicky. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bude zaslaná všetkým 
uchádzačom a bude zverejnená na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 
 
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu (objednávku) s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým nie je 
dotknuté. 

mailto:dominika.zavadova@justice.sk


 

 

 

 

 

 

3 

 
Víťazný uchádzač sa zaväzuje dodržiavať povinnosti určené pre daný operačný program, a to najmä, 
nie však výlučne, povinnosti ohľadom archivácie dokumentov či výkonu kontroly/auditu/overovania 
na mieste príslušnými oprávnenými orgánmi, resp. inštitúciami.  
 
V Pezinku dňa 02.09.2019 
 
Meno osoby obstarávateľa zodpovednej za výzvu: 
Zuzana Kostolányiová  
Tel.: 033/88 18 309 
Fax: 033/88 18 320 
e-mail: zuzana.kostolanyiova@justice.sk 
 
Schválil:   
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ 
 
Príloha:  
príloha č. 1 – opis predmetu zákazky 
príloha č. 2 – návrh cenovej ponuky 
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