
 
 
 

 

FOND MALÝCH PROJEKTOV 

 

Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty 

zákazky 

 

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: Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov 

Sídlo: Požiarna ul. 1292/11, 020 01 Púchov 

IČO: 36130974 

DIČ: 2021687899         

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Katarina Tomanová  

tel. č. kontaktnej osoby: 0905326551          

e-mail kontaktnej osoby: poziarna1292@skolkapuchov.sk     

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: http://old.puchov.sk/ms-poziarna-

1292/  

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

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

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  

Exkurzia detí a rodičov pre projekt Rok škôlkara v pohraničí 

 

4. Druh zákazky: služby 

 

5. Hlavné miesto poskytnutia služieb: Púchov, Bojnice 

 

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

platobné podmienky):  

Typ: objednávka služieb 

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Púchov, 17.9.2021  

Platobné podmienky: Objednávateľ uhradí celú cenu za dielo s DPH prevodom na účet na 

základe faktúry vystavenej po dodaní služieb. Splatnosť faktúry je 14 dní. 

 

7. Opis predmetu zákazky: 

Zabezpečenie autobusovej dopravy a stravy počas jednodennej exkurzie pre 44 účastníkov, t.j. 

20 detí, 20 rodičov a 4 osoby pedagogický dozor do ZOO Bojnice, a to vrátane pristavenia 
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a odstavenia autobusu, parkovného a stojného. Ďalej zabezpečenie stravy a pitného režimu pre 

44 účastníkov so zreteľom na osobitné požiadavky cieľovej skupiny (desiata, pitný režim počas 

celej doby trvania exkurzie, obed, desiata počas cesty domov, ovocie počas dňa).  

 

8. Spoločný slovník obstarávania: kód CPV 92000000-1 Rekreačné, kultúrne a športové 

služby 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Financovanie predmetu zákazky: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Fond malých 

projektov. Platobné dojednania sú definované v časti 6 výzvy. 3. Dodávateľ umožní strpieť výkon 

kontroly, alebo auditu zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, alebo iných 

orgánov, ktoré majú na takýto typ kontroly oprávnenie. 

10. Podmienky účasti:  

Uchádzač je oprávnený poskytovať služby v zmysle bodu 7. Opis predmetu zákazky  

 

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

Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe jediného kritéria - najnižšia cena. 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  08. 09. 2021 do 12:00 hod. 

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

prihliadať. 

 

13. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

Osobne/poštou na adresu: Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov Požiarna ul. 1292/11, 020 01 

Púchov 

e-mailom na adresu: poziarna1292@skolkapuchov.sk     

14. Požadovaný obsah ponuky:  

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

DIČ/IČ DPH, telefón, e-mail a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 

ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – uviesť 

celkovú cenu  diela bez DPH a celkovú cenu diela s DPH. 

c. Sken dokladu o oprávnení poskytovať predmetné služby. U právnických 

osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 

živnostenského registra.  

 

15. Vyhodnotenie ponúk: 

Otváranie ponúk: 08.09.2021 do 13:00 hod., Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov 

Postup pri otváraní ponúk: verejné otváranie ponúk, účasť bude umožnená všetkým 

uchádzačom. 
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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 elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 

kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  

uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo, 

 

16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 

 

17. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov EÚ:  

Rok škôlkara v pohraničí, kód projektu SK/FMP/11b/05/020 

 

18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 26.08.2021 

 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou a 

finančných možností verejného obstarávateľa, Vaša ponuka môže byť zároveň použitá pre 

účely výberového konania. 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 


