
SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
 

         

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 
 

Názov:   Obec Hontianske Tesáre 
IČO:  00319937 
Sídlo: Hontianske Tesáre 66, 962 68 Hontianske Tesáre 
Štatutárny zástupca:  Dana Kohútová, starostka obce 
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu IBAN: SK22 0200 0000 0000 0492 8412 
 

Kontaktná osoba: 
Meno a priezvisko: Dana Kohútová, starostka obce 
Telefón: +421455596015 
E-mail: obec@honttesare.sk 

 

( ďalej len verejný obstarávateľ ) 
 

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 
 Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske 
Tesáre – aktivita : „633010 PRACOVNÉ ODEVY, OBUV A PRACOVNÉ POMÔCKY“. 
 
 

3. STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  
 Predmetom zákazky je dodanie vybratých pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok pre 
cieľovú skupinu 6 osôb pre výkon zamestnania počas doby trvania projektu v rámci aktivít 
zameraných na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych 
spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. Všetky obstarávané tovary, ktorými sú montérkové nohavice, 
montérkové nohavice reflexné, montérková bunda, montérková bunda reflexná, pracovná obuv zimná 
nepremokavá, pracovné čižmy gumené, pracovné rukavice kožené, pracovné rukavice kožené 
reflexné, pracovná čiapka – šiltovka, pracovná čiapka zimná reflexná, pracovné tričko – krátky rukáv, 
pracovné tričko reflexné – krátky rukáv, reflexná vesta, pracovné okuliare – UV filter, zimná bunda 
reflexná, nepremokavý oblek – pršiplášť, musia byť dodané v požadovanej kvalite a v súlade 
s podmienkami uzavretej zmluvy. Na vybratých pracovných odevoch musí byť z vonkajšej strany ich 
chrbtového dielu pevne krajčírskym spôsobom prišité logo „OBEC HONTIANSKE TESÁRE“. Logo 
bude vyšité na suchom zipse obdĺžnikového tvaru, ktorého presné rozmery prispôsobí úspešný 
uchádzač tak, aby veľkosť písma loga „OBEC HONTIANSKE TESÁRE“ bola minimálne 7 cm, pričom 
je potrebné zvoliť také farebné riešenie, aby podklad loga (suchý zips) a samotné logo boli výrazne 
farebne odlíšené, aby tvorili kontrast (napr. čierny podklad a červené logo). Popis jednotlivých 
obstarávaných položiek spolu s ich počtami je prílohou týchto súťažných podkladov. 
  

4.   ŠTATICKÁ KLASIFIKÁCIA PRODUKCIE:  
Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný slovník:  18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky 
   18800000-7  Obuv 
   18143000-3 Ochranný výstroj 
 

5.  MIESTO A ČAS REALIZÁCIE ZÁKAZKY – DOADANIA TOVAROV:   
 Obecný úrad Hontianske Tesáre, 962 68 Hontianske Tesáre 66 v rámci pracovnej doby, t.j. 
úradných hodín, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na www.honttesare.sk. 
 

6.   ROZSAH A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:  
Zákazka pozostáva z tovarov pre 6 osôb pre výkon zamestnania počas doby trvania projektu, 

ktorých popis a počty sú uvedené v prílohe týchto súťažných podkladov. 
 



 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  1800,00,-€ s DPH 
 Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená v rozpočte projektu „Skvalitnenie sociálnej situácie 

komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre“ a následným výberom 
potrebných tovarov. 

 

7.  ROZDELENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA NA ČASTI:   Neumožňuje sa. 
 

8.   MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ:  
 Predloženie variantného riešenia sa neumožňuje. Varianty môžu byť uvádzané len ako alternatívy 
obstarávaného tovaru dodávaného od rôznych výrobcov. 
 

9.  TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY:   
 Predpokladané obdobie od uzatvorenia zmluvy: 1 mesiac. 
 

10.  HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:  
Predmet zákazky bude financovaný z časti z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa 

a z časti z dotačných finančných prostriedkov v rámci projektu „Skvalitnenie sociálnej situácie 
komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre“ schváleného Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako Riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť 
a sociálna inklúzia. 

 

11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:    
Každý uchádzač predloží vyplnenú prílohu (Zoznam tovarov) týchto súťažných podkladov. 
 

12. OBSAH PONUKY: 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady uvedené v bode č.11 týchto súťažných 

podkladov, t.j. predloží vyplnenú prílohu týchto súťažných podkladov spolu so sprievodným listom, 
v ktorom budú uvedené identifikačné údaje uchádzača a názov zákazky. 
 

 V prípade, že predložená ponuka nebude obsahovať všetky vyššie uvedené požadované doklady 
bude z predmetnej súťaže vylúčená. 
 

13.  KOMPLEXNOSŤ ZÁKAZKY:  
 Obstarávané tovary musia byť dodané včas, na určené miesto a v požadovanej kvalite.  
 

14. JAZYK PONUKY:  Všetky doklady v ponuke musia byť predložené v štátnom jazyku. 
 

15.  OBHLIADKA MIESTA ZÁKAZKY:   
 Bližšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky, ktoré môžu uchádzači potrebovať 
k vypracovaniu ponuky je možné získať u vyššie uvedenej kontaktnej osoby verejného obstarávateľa. 
 

16.  SPÔSOB URČENIA CENY:             
- navrhovaná ponuková a následne aj zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená 

podľa zákona o  cenách v  znení  neskorších predpisov 
- navrhovaná ponuková a následne aj zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR 
- ak uchádzač je platcom DPH uvedenie: 

 - celkovú cenu bez DPH 
- sadzba  DPH a výška DPH 
- celková cena vrátane DPH 

- ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cena za dodanie predmetu zákazky a 
súčasne musí v ponuke uviesť, že nie je platcom DPH 

- ak uchádzač ponúka obstarávané tovary v rozdielnych cenách pri rôznych veľkostiach je 
potrebné, aby uviedol ponúkanú príslušnú jednotkovú cenu k veľkosti ponúkaného tovaru. 
V takomto prípade predloží vyplnenú prílohu týchto súťažných podkladov aj pre všetky 
veľkosti pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok. 

 

17.  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK: 
 Najnižšia celková cena s DPH. 
  



 Spôsob vyhodnotenia kritéria:  
- ponuka uchádzača s najnižšou ponúknutou celkovou cenou bude úspešnou ponukou 
- poradie sa určí postupne od najnižšej ponukovej ceny (1),  po najvyššiu (x) 

 

18. PREDLOŽENIE PONÚK:  
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v stanovenej 

lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača 
alebo miesta podnikania s výrazným značením: 

 
 

„ S Ú Ť A Ž   -   N E O T V Á R A Ť “ 
 

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: 
 

Názov:  Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad 
Sídlo:  Svätotrojičné námestie 5, 963 01 Krupina 
 

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca písomne potvrdí jej prevzatie. Potvrdenie 
o prevzatí príjemca potvrdí na doklad predložený uchádzačom, kde tento musí obsahovať názov 
a sídlo uchádzača, názov a sídlo verejného obstarávateľa a názov zákazky. 
Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 28.08.2015, 11:00 hod. 
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom vrátené neotvorené. 

 

19.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:  
- otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční dňa 28.08.2015 o 12:00 hod. 

v kancelárii Spoločného obecného úradu so sídlom Mestský úrad Krupina, Svätotrojičné 
námestie 5, 963 01 Krupina 

- osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  
- na otváraní obálok s predloženými ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí 

predložili ponuku v stanovenej lehote na predkladanie ponúk 
- na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho 
zastupovanie 

- uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu uchádzača 
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, poverený 
zástupca uchádzača preukazom totožnosti, plnou mocou na zastupovanie v tomto 
verejnom obstarávaní 

- o vyhodnotení predložených ponúk bude každý uchádzač písomne informovaný 
- výsledkom súťaže bude zmluva na dodanie predmetu zákazky uzatvorená medzi verejným 

obstarávateľom (objednávateľom) a úspešným uchádzačom (dodávateľom) alebo objednávka 
na dodanie tovarov predmetu zákazky vystavená verejným obstarávateľom a doručená 
úspešnému uchádzačovi (dodávateľovi) 

- všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky idú na ťarchu uchádzača 
 

20. VYHRADENIE PRÁVA:  
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

- zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, ak sa zmenia 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo 

- neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma 
finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky 

 

21.  UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI PONÚK:   
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňa 30.09.2015. 

 

22.  PRÍLOHY:   
Zoznam tovarov a stanovenie ceny. 

 
V Hontianskych Tesároch, dňa 19.08.2015. 



Príloha súťažných podkladov : 
 
ZOZNAM TOVAROV : 
 

OBSTARÁVANÝ TOVAR 
POPIS 

POČET 
/ks/ 

JEDNOTKOVÁ CENA 
S DPH /Eur/ 

CENA S DPH 
SPOLU /Eur/ 

Montérkové nohavice 6   
Montérkové nohavice reflexné 6   
Montérková bunda s označením obce 6   
Montérková bunda reflexná s označením obce 6   
Pracovná obuv zimná nepremokavá 6   
Pracovné čižmy gumenné 6   
Pracovné rukavice kožené 6   
Pracovné rukavice kožené reflexné 6   
Pracovná čiapka /šiltovka/ 6   
Pracovná čiapka zimná reflexná 6   
Pracovné tričko /krátky rukáv/ 6   
Pracovné tričko reflexné /krátky rukáv/ 6   
Reflexná vesta 6   
Pracovné okuliare /UV filter/ 6   
Zimná bunda reflexná s označením obce 6   
Nepremokavý oblek /pršiplášť/ 6   

S P O L U  

 
 
CENOVÁ PONUKA : 
 

CELKOVÁ CENA BEZ DPH  Eur 

DPH 20 %  Eur 

CELKOVÁ CENA S DPH  Eur 

 
 
Dátum : ................................................. 
 
 
                     ........................................................................ 
                            pečiatka a podpis 
 


