
Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 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“)  
 

1. Verejný obstarávateľ: 

 

Názov verejného obstarávateľa:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Sídlo:      Študentská 2, 911 50 Trenčín 

IČO:      31118259 

IČ DPH:     SK 2021376368 

Kontaktná osoba:   Ing. Anna Dvoraková  

tel. č. kontaktnej osoby:   032/7400 123 

e-mail kontaktnej osoby:   anna.dvorakova@tnuni.sk  

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne: Aktuality (tnuni.sk)  

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  

Laboratórny nábytok 

 

4. Druh zákazky: Tovar/zásoby 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 

podmienky):  

Výsledkom verejného obstarávania bude vystavená objednávka na predmet zákazky. Lehota 

dodania - po dokončení stavebných úprav miestností v rektorátnej budove, blok B TnUAD – 

December 2021-Január 2022 

 

7. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka a montáž laboratórneho nábytku. Presná špecifikácia 

a množstvá sú uvedené v prílohe tejto výzvy.   

 

8. Spoločný slovník obstarávania: CPV kód: 39180000-7 – Laboratórny nábytok  

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 67 203,16 EUR bez DPH 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ (85 %), štátneho rozpočtu SR (10 %) a 

vlastných zdrojov (5 %)  dotovanej osoby.  

11. Podmienky účasti: 

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné doklady: 

- Verejný obstarávateľ požaduje k cenovej ponuke uchádzača predložiť doklady 

preukazujúce splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, 

odstavec 1, písmeno „e“ zákona o VO,  
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Podmienku uvedenú v §32 ods. 1 písmeno „e“ o oprávnení podnikať v oblasti súvisiacej s 

plnením predmetu zákazky, uchádzač preukáže aktuálnym dokladom o oprávnení 

podnikať, nie starším ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Týmto 

dokladom je napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, iné než 

živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov. Verejný obstarávateľ 

akceptuje predloženie neoverených kópií, alebo doklady vytlačené z internetu. 

 

Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia uchádzača: 

Nevyžaduje sa.  

 

Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača: 

Nevyžaduje sa. 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia celková cena  vyjadrená v EUR 

bez DPH.  

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených 

ponúk zadávanej zákazky a preukáže splnenie podmienok účasti. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH v SR, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 

platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa uchádzač stane počas realizácie platcom DPH, 

bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.  

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním absolútnej výšky navrhnutých ponukových cien v EUR 

bez DPH.   

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  20.08.2021 do:  13,00 hod. 

 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

Ponuku predložte v zalepenej obálke s označením :  

„Cenová ponuka – Laboratórny nábytok  – neotvárať“ a na obálku uveďte adresu 

odosielateľa.  

Spôsob predloženia cenovej ponuky: poštou alebo osobne na adresu –      TnUAD 

          Študentská 2 

          911 50 Trenčín 

 

15. Požadovaný obsah ponuky:  

- odporúča sa predložiť titulný list k ponuke s uvedením všetkých identifikačných a 

kontaktných údajov uchádzača,  

  

- odporúča sa predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa bodu 11. 

tejto výzvy, najmä ak by mohlo dôjsť k obmedzeniu použitia a overenia údajov o 

uchádzačovi z informačných systémov verejnej správy - uchádzač  preukáže splnenie 

tejto podmienky účasti predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu k 

predmetu zákazky, alebo uvedením informácie o zápise uchádzača v registri dostupnom 

na internete, postačuje fotokópia dokladu,   

 

 

 



16. Vyhodnotenie ponúk: 

 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie 

podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby 

uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti          

a požiadavky na predmet zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 

prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.  

 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

 

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 

Ak má uchádzač sídlo mimo územia SR, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia 

byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka 

(nevyžaduje sa úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku.  

 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  

Názov projektu : Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá „CEGLASS“ 

Identifikačné číslo projektu v ITMS 2014+1: 313011R453 

 

19. Ďalšie informácie: 

 

1. Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným   

     tovarom a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku     

     potrebnú súčinnosť.  

2. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy,  

     výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a ním poverené osoby,  

     b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad  

     vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho  

     spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení  

     zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci  

     ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v  

     súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného  

     vzťahu s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného  

     vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky  

     administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného  

     príspevku, v tomto prípade MŠVVaŠ SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých  

     z tohto obstarávania.  

 
1 V prípade, že projekt nemá pridelené identifikačné číslo v ITMS 2014+, uvedie sa informácia: „nie je možné 

uviesť, nakoľko nie je podpísaná zmluva o NFP“. Textácia má odporúčací charakter, verejný 

obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 môže zvoliť inú obsahovo podobnú textáciu. 



4. Všetky výdavky spojené s prípravou a podaním ponuky znáša uchádzač bez finančného  

     nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

5.  Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.  

6. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak  

     použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

7. Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať  

     informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do      

     vyhodnotenia ponúk. 

8. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú  

     spracovávané a chránené podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  

     a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 

10.08.2021 

 

 

 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 


