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Vestník č. 198/2011 - 12.10.2011 

Druh zákazky: Tovary.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom

IČO: 42026393

Poštová adresa: Štúrova 1388/23A

PSČ: 01841

Mesto/obec: Dubnica nad Váhom

Štát: Slovenská republika

Kontaktné miesto (miesta): Dubnica nad Váhom

Kontaktná osoba: Ing. Anton Chovanec

Telefón: +421 424456214

Fax: +421 424456213

E-mail: info@sosdca.tsk.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
http://sosdca.edupage.org

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):
http://sosdca.edupage.org

Ďalšie informácie možno získať na:už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:už uvedenej adrese
a kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky budú doručené na:už uvedenú adresu a kontaktné miesto.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
Organizácia riadená verejným právom

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:

§ 6 ods. 1 písm. f).

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Opis

II.1.1. Názov zákazky 
Nástroje, náradie

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác,
dodania tovarov alebo poskytovania služieb 



b) Tovary.

a) Stavebné práce

b) Tovary

Hlavné miesto dodania tovarov: Sídlo verejného obstarávateľa
uvedené v bode I.1

c) Služby

NUTS kód:

SK022.

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Dodávka nástrojov a náradia pre CNC stroj, vrátane dopravy do sídla
verejného obstarávateľa podľa bodu I.1.

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 42674000-1. 
Doplnkový slovník: FA01-6. 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 60000000-8. 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Frézy, frézovacie hlavy a držiaky, rezné plátky, vrtáky, záhlbníky,
vŕtacie hlavičky, výstružníky, upínacie tŕne, redukčné puzdrá,
závitníky, závitorezné hlavy, potrebné pre prácu s CNC strojom a iné,
spolu 97 položiek. Technické požiadavky a počty kusov pre jednotlivé
položky budú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.2 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Hodnota: 12 640 ,0000 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v intervale .

Začatie: 21. 11. 2011

Ukončenie: 25. 11. 2011

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A
TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky účasti

III.1.1. Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti: Podmienkou účasti je preukázanie
oprávnenia dodávať obstarávaný tovar. Splnenie podmienky
uchádzači preukážu predložením dokladu podľa ustanovenia § 26
ods. 2 písm e, t.j. originálom alebo úradne overenou kópiou dokladu o
oprávnení dodávať tovar.



III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené
pracoviská

Nie.

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena.

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia 
Nie.

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný
obstarávateľ/obstarávateľ 
01/10/2011

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich
dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k
dokumentom

Dátum: 18. 10. 2011

Úhrada za súťažné podklady: Nie.

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum: 31. 10. 2011. Čas: 10.00 h. 

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum: 31. 10. 2011. Čas: 11.00 h. 

Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode I.1

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Všetci uchádzači,
ktorí predložili ponuky v stanovenej lehote, alebo ich zástupcovia.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 
Áno.

odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný
program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007-2013 1.3
Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť Projekt: Prehĺbenie prípravy
žiakov strojárskych odborov na ich budúce povolanie spoluprácou s
partnerskou školou, kód projektu 22410320016

VI.2. Ďalšie informácie 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku,
pokiaľ všetky predložené ponuky prekročia objem finančným



prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ určený na túto zákazku, t.
j. 15 800 € vrátane DPH. Pokiaľ cena víťazného uchádzača bude
nižšia ako táto suma, verejný obstarávateľ uzavrie s víťazným
uchádzačom dodatok na nástroje a náradie podľa vlastného výberu
za jednotkové ceny, ktoré tento uchádzač uvedie vo svojej ponuke.
Celková kúpna cena nástrojov uvedených v zmluve a v prípadnom
dodatku k nej, neprekročí 15 800 €.

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy 
10. 10. 2011


