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V   Ý   Z   V  A  
na dodanie tovaru s názvom  

Informa čný kiosok obojstranný 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 
Názov verejného obstarávateľa:   Obec Kvakovce 
Sídlo verejného obstarávateľa:    Domašská č. 97/1, Kvakovce, 094 02  Slovenská Kajňa 
Zastúpený: Mgr. Radovan Kapraľ, starosta obce 
IČO: 00332518 
DIČ: 2020630161 
IČ DPH: nie sme platcom DPH 
Tel. 057/44 94 154 
M: 0918 513 324 
E – mail: kvakovcedomasa@gmail.com 
www.kvakovce.eu  
(ďalej  „verejný obstarávateľ“) 

 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. 
 

Organizácia poverená verejným obstarávateľom  
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária 
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: +421 905127229 

Telefón: +421 574431022 

E-mail: halgas@stonline.sk   
 
Táto Výzva slúži na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade, že predpokladaná 
hodnota zákazky bude nižšia ako 5000 € bez DPH, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača 
s najnižšou cenou na predloženie návrhu zmluvy v súlade s jeho ponukou 
 

2.  Typ  zmluvy:  Kúpna zmluva  podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších  

predpisov.  

Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, 

intravilán obce Kvakovce 

3.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

 
Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
35261000-1 Informačné panely 
 
Opis predmetu zákazky: 
 



Obec Kvakovce 
Informačný kiosok obojstranný  

Tovary 
Výzva 

                                                              
 
 
Strana 2 z 7 
 

Predmetom zákazky je dodanie a montáž informačného kiosku vrátane dopravy, zloženia, osadenia 

a montáže (podklad pod kiosk a napojenie elektroinštalácie nie je predmet zákazky, zabezpečí 

verejný obstarávateľ) o týchto minimálnych technických požiadavkách: 

 

P.Č. Parameter tovaru 
Požadovaná hodnota verejným 

obstarávateľom 

1. Informačný kiosok, obojstranný, samostatný áno 

2 konštrukčné riešenie 

trojdielny sendvičovo skladaný výrobok, kde 
prostrednú časť tvorí hlavný rám, vonkajšími 

prvkami celej skladby sú dvoje identické dvere 
vitríny; do hlavného rámu je vsadený 
elektrorám nesúci všetky elektroprvky 

3 funkcia ako plocha pre plagáty (turistické mapy) 

4 minimálny rozmer plagátu 1180mm x  1750mm  

5 monimálny rozmer viditeľnej plochy  1100mm x 1680mm 

6 vhodný  do vonkajšieho prostredia áno 

7 Povrchová úprava 

oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou 
vrstvou zinku a pohľadové časti tiež aj 

práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou 
min. 80 µm 

8 Hlavný rám 

zvarenec tvorený obdĺžnikovým uzavretým 
profilom min. 70 x 50mm a U-profilom min. 
70 x 40mm; slúži ako nosič elektrorámu a 

plexisklových dosiek upevnených plastovými 
úchytmi; zaisťuje odvetrávanie vitríny 

pomocou diagonálne umiestnených otvorov s 
krycou mriežkou proti hmyzu 

9 Okno 

zvarenec obdĺžnikového oceľového profilu 
min. 50 x 20mm, na ktorom je nalepené sklo a 

naskrutkované krycie lišty – horizontálne 
(ohýbané z hliníkového plechu) a vertikálne 
(hliníková tyč plochého prierezu); rám okna 

nesie zámok vitríny, tesnenie a úchyty 
plagátov; okno v otvorenom stave drží dve 

plynové vzpery 450N 
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10 Uchytenie plagátu (mapy) 

pomocou šlových spôn umiestnených v rohoch 
plagátu cez ťažné nerezové pružinky 

zaisťujúce jeho rovnomerné vypínanie ako v 
suchom, tak aj vo vlhkom stave 

11 Elektrovýbava 

všetky elektroprvky sú namontované na 
elektroráme, ktorý nesie LED osvetlenie, 
svorkovnicu pre pripojené el. prívodu, 

elektronické predradníky a istič kombinovaný 
s prúdovým chráničom; elektrický prívod 

nohou vitríny 

12 Základné elektro údaje 

typ siete 1NPE 50Hz, 230V, AC, TN-S, 
Istenie – jednofázový istič kombinovaný s 
prúdovým chráničom 10A (B10/1N/003), 

Inštalovaný výkon: cca 0,25 Kva  

13. Farebnosť 
odtiene polyesterových práškových lakov v 

jemnej matnej štruktúre 

14. Kotvenie na dlažbu  

15. Hmotnosť max. 250 kg 

16. Systém LED osvetlenia (0,039kVA) áno 

17. Montáž áno 
 
Počet: 3 ks 
 
Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent 
musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre. 
 
Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej 
ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent 
s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty. 
 
Všetky zariadenia musia byť nové a nepoužívané (nie rapasované). 

Záručná doba minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu plnenia. 
 
Uchádzač vo svojej ponuke presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky (vrátane ponúkaných 
obchodných názvov), aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť splnenie požiadaviek na 
predmet zákazky (možnosť predloženia prílohy č. 2 Formulár ponuky). 
 
4.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

5.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa 
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6.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 60 dní odo dňa účinnosti kúpnej 

zmluvy 

7.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 30.01.2020 do 10.00 hod. 

doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 
094 02  Slovenská Kajňa ) a osobne na adrese (Obec Kvakovce, Domašská č. 97/, Kvakovce, 
podateľňa) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy 
(kvakovcedomasa@gmail.com). 
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do 
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
• adresu uchádzača, 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 
• označenie heslom:  

„KIOSOK  -    NEOTVÁRA Ť“ 

b) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

c) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 5000 € 

bez DPH, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača s najnižšou cenou na predloženie návrhu 

zmluvy v súlade s jeho ponukou. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po 

doplnené údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po 

prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou  a ponukou 

predloženou úspešným uchádzačom. 

d) Preložená ponuka musí obsahovať: 
 
Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval 
(možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky) 
Obchodné meno, typové označenie ponúkaného tovaru (možnosť použiť prílohu č. 2 
Formulár ponuky) 
Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov 
špecifikácie (požiadaviek) tovaru stanovených žiadateľom pre účely prieskumu trhu – 
z cenovej ponuky musí byť jasné, ako ponuky spĺňa požadované parametre, charakteristiky 
a požiadavky na predmet zákazky (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky),  
Dátum vypracovania ponuky, 
Lehota platnosti ponuky 
Návrh ceny  
 

8.  Podmienky účasti:  

Nepožaduje sa. 
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9.  Podmienky financovania:  

Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky sa plánuje  financovať z 

vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov Programu rozvoja vidieka 2014-2000, kód 

Výzvy  MAS_100/7.2/2. Verejný obstarávateľ  uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí na 

základe faktúry – daňového dokladu  fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy. Predmet zákazky sa 

bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  daňového dokladu  po 

doručení verejnému obstarávateľovi po ukončení  zákazky. Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní odo 

dňa doručenia.  

Názov projektu: Sadové úpravy Obec Kvakovce 
Program: Program rozvoja vidieka 2014-2020 
Vyhlasovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou 
skupinou Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva (ďalej len „MAS“) 

Zameranie výzvy: 

309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 
(mimo Bratislavský kraj) 

 Kód výzvy: 

MAS_100/7.2/2 

 Podopatrenie:   

19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

10.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena s DPH. 

11.  Spôsob stanovenia ceny:  

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne  

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH,  
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený 
z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej 
ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu 
vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre 
DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 
Z. z.. 
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F. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z 
tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať 
DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona 
č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade 
je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť 
DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.. 
 
Cena bude vypracovaná vo forme: 

P.Č. OZNAČENIE M. 
j. 

POČET 
m. j. 

JEDNOTKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH 

CELKOVÁ 
CENA /€/ bez 

DPH 

1. 
Informačný kiosok vrátane 
montáže ks 3   

Spolu bez DPH  
DPH 20%  
SPOLU S DPH  

  

12.  Dôvody na zrušenie súťaže:  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky. 
 
 

13.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

A. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako 5000 € bez DPH, verejný 
obstarávateľ vyzve uchádzača s najnižšou cenou na predloženie návrhu zmluvy v súlade 
s jeho ponukou. 
 

B. Ak nastane skutočnosť podľa bodu A., vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi 
úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu 
kúpnej  zmluvy.  Lehota na uzavretie zmluvy: do 28.02.2020. 

 
C. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť 
oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve 
o dielo v článku I.  Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva 
v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o NFP a procesu verejného obstarávania poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia žiadosti o NFP alebo procesu 
verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si 
vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie 
oznámenia o neschválení žiadosti o NFP alebo správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou 
poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie. 

 
D. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 

prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými 
osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. 
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E. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky v súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona 

o verejnom obstarávaní aplikuje sociálny aspekt. V prípade, ak úspešný uchádzač bude 
potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre úspešného 
uchádzača, aby v  takomto prípade zamestnal na realizáciu tejto zákazky minimálne dve osoby 
dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). 

 
F. Uchádzač vo svojej ponuke presne opíše predmet zákazky, ktorý ponúka, vrátane 

obchodného mena a typu ponúkaného tovaru. Táto požiadavky slúži na vyhodnotenie 
minimálnych požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré požaduje. 
Uchádzač môže v ponuke predložiť aj napr. fotografie, prospekty a iné ponúkaného tovaru. 

 
 

Kvakovce,  dňa 23.01.2020 

 

 

 

  .........................………………………..................

                         Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná  za verejné obstarávanie 

 

Príloha   č. 1 Návrh zmluvy 

č. 2 Formulár ponuky 

č. 3 Návrh ceny vo formáte .xls 

  


