
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 

Spis č.:  112/2014 

 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

v rámci postupu verejného obstarávateľa v súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

plánuje zadať zákazku s názvom: „Oprava učebne zubných asistentov - I. fáza“ 
(Zubolekársky spotrebný materiál CPV 33141800-833130000-0, Zubné nástroje a prístroje 
a nástroje a prístroje na podriadené špecializácie, 51412000-3 Služby na inštalovanie 

zubolekárskeho vybavenia a subšpeciálneho vybavenia). Špecifikácia a požiadavky na 

uvedený predmet zákazky: uvedené v prílohe č.1 
Predmetom zákazky je: zariadenie učebne zubných asistentov  

K výzve ďalej uvádzame: 

1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej 

kvality podľa tejto výzvy. 

1.2 Cenu je potrebné uviesť bez DPH aj s DPH. 

1.3 Cena za jednotlivé položky predmetu zákazky nesmú presiahnuť sumu 1700€ s DPH. 

1.4 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 12 439,69 € bez DPH 

1.5 Cena za uskutočnenie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

1.6 Bližšie informácie k predmetu zákazky je možné získať v termíne 7.11.2014 do 

12.11.2014 v čase od 9.00 do 10.00 hod.  

1.7 Kontaktná osoba určená objednávateľom RNDr. Ladislav Bertko tel. 0905462924 

1.8 Kritérium hodnotenia: ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – najnižšia cena s DPH za 

celý predmet zákazky  

1.9 Náš požadovaný termín dodania tovaru: do 20.12.2014. 

1.10 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných prostriedkov 

nevybrať žiadneho uchádzača. 

1.11 Uchádzač predloží: ponuku na požadovaný predmet zákazky - ocenený zoznam položiek 

predmetu zákazky podľa prílohy č.1. k tejto výzve; 

o čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej 

situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla (len  originál nie starší 

ako tri mesiace k termínu predkladania ponuky, podpísaný štatutárnym orgánom); 

o čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v 

ponuke (len  originál nie starší ako tri mesiace k termínu predkladania ponuky, podpísaný 

štatutárnym orgánom); 

o doklad o oprávnení podnikať – len fotokópiu požadovaného dokladu 

o  vyplnený a podpísaný návrh zmluvy uvedený v prílohe č. 2 

1.12 Cenovú ponuku je potrebné zaslať poštou alebo doručiť v zalepenej obálke s názvom 

a sídlom uchádzača, názvom a sídlom verejného obstarávateľa, s poznámkou „Súťaž – 

neotvárať „ a s heslom súťaže „Oprava učebne zubných asistentov - I. fáza“ na adresu 

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice najneskôr: 13.11.2014 

a elektronicky na adresu skola@szske.sk 

1.13 Zmluva uvedená v prílohe č.2 bude podpísaná z uchádzačom, ktorý bude mať 

najvýhodnejšiu cenovú ponuku predloženú v súlade s touto výzvou. Ak uchádzač, ktorý  
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má najlepšiu cenovú ponuku ale nebude v súlade s touto výzvou bude zmluva podpísaná 

s uchádzačom  ďalším v poradí. 

1.14 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 13.11.2014 

 

2.1.    Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 

rozpočtu školy 

Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný verejným obstarávateľom 

formou bezhotovostného platobného styku bez preddavku. Úhrada sa bude realizovať na 

základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní na základe priložených a potvrdených 

dodacích listov. 

2.2. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk:  7.11.2014 

2.3 Hodnotenie ponúk: 

o Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena) bude identifikovaný úspešný 

uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ podpíše zmluvu.  

o Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku 

vyhodnotenia ponúk. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej 

ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a 

doručením ponuky.  

 

    

 

 

Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko 

 

Košice    7.11.2014 

        PhDr. Viera Rusinková 

                riaditeľka školy 
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Príloha č. 1 k výzve č. 112/2014 

Výzva na predmet zákazky: " Oprava učebne zubných asistentov – I.fáza   
 

  
Počet 

jednotiek 
(ks) 

Cena za jednotku 
bez DPH 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena 
spolu s 

DPH 

kompresor               1       

parný sterilizátor     1       

destilátor                                 1       

amalgamátor                                 1       

ultrazvuková čistička nástrojov     1       

germicidný žiarič                1       

zubné sondy oblé 10       

zubné sondy lomené 10       

zubné zrkadielka 15       

zubné pinzety 15       

chirurgické kliešte horné rezákové 2       

chirurgické kliešte horné molárové pravé 2       

chirurgické kliešte horné molárové ľavé 2       

chirurgické kliešte bajonetové 2       

chirurgické kliešte horné osmičkové 2       

chirurgické kliešte dolné rezákové 2       

chirurgické kliešte dolné molárové 2       

chirurgické kliešte dolné koreňové 2       

chirurgické kliešte dolné osmičkové 2       

Beinova páka 3       

Leclusova páka 2       

Schlemmerove páky 2       

Luerove kliešte 1       

pištoľ na podávanie anestetík 1       

peán rovný 1       

chirurgická pinzeta 3       

dlátko 1       

skalpel 2       

exkochleačné lyžičky  5       

hák zanorovací 1       

raspatorium 1       

chirurgické nožnice 2       

nožnice 2       

ihelec 1       

parodontálna sonda 10       

škrabky 10       

Graceyhokyrety 5       

endobox s koreňovými nástrojmi 1       

vrtáčiky na preparáciu zuba 40       

odsliňovačka 20       

nosiče amalgámu 2       

napchávačik amalgámu 5       
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hladítko 5       

gulička 3       

odtlačkové lyžice 20       

bubon na chirurgické tampóny 1       

vanička na dezinfekčný roztok 1       

podbradníky 10       

prípravky na zistenie vitality 3       

emitnámisla 3       

zubné karty (14 561 0b, 14 563 0b) 100       

zubné a čeľustné dlahy 6       

kofferdam (optradam)  100       

ručné zrkadielko 2       

uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke 
pomôcky bez obsahu             

1     
  

chirurgický šicí materiál 24       

odtlačkové hmoty alginátové 1       

odtlačkové hmoty elastomérové 1       

odtlačkové hmoty termoplastické 1       

podložkové materiály 1       

výplnkové hmoty 1       

vatové valčeky a štvorce 1       

pomôcky na miešanie materiálov  sada       

rukavice, striekačky, ihly, poháre na vodu na 
jednorázové použitie 

 sada     
  

dezinfekčné prostriedky sada       

pomocný stolík ku kreslu pre lekára     1       

pracovná skrinka pre asistenta              1       

úložné skrinky pre materiál                4       

skrinka prvej pomoci bez obsahu     1       

ergonomické stoličky ku kreslu  2       

Kartotečná uzamykateľná skriňa        1       

Celková cena       
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 Príloha č. 2 k výzve č. 112/2014 

 
ZMLUVA O DODÁVKE TOVARU č. ......../2014 

(ďalej len zmluva) 

 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe 

výsledku prieskumu trhu v zmysle § 9 ods 9 a ďalších súvisiacich ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Č. I. 

Zmluvné strany 

1.1. Kupujúci:  

 Názov organizácie: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 

 Sídlo organizácie: Moyzesova 17, O04 01 Košice 

 Štatutárny orgán: PhDr. Viera Rusinková – riaditeľka školy  

 IČO: 00606 766 

 Peňažný ústav: Štátna pokladňa, Bratislava 

 Číslo účtu: 7000 188746/8180 

 Číslo tel.: 0556221189 

 E-mail: skola@szske.sk 

1.2. Predávajúci:  

Názov organizácie:  

Sídlo organizácie:   

Štatutárny orgán:   

IČO: 36 209 651 

DIČ:  

IČ DPH:  

Peňažný ústav:  

Číslo účtu:  

Číslo tel.:  

E-mail: 

Čl. II. 

Predmet plnenia 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka zariadení pre učebňu zubných asistentov. 

2.2. Zariadenie uvedené v prílohe č. 1.  

Čl. III. 

Platnosť zmluvy 

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na ....... mesiace odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami.  

Čl. IV. 

Cena a platobné podmienky 

4.1. Cena za predmet zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená výsledkom verejného 

obstarávania na predmet zákazky „Oprava učebne zubných asistentov - I. fáza“  

4.2. Výška zmluvnej ceny je .............. s DPH 

4.3. Zmluvná cena v zmysle bodu 4.2. je konečná a zahŕňa všetky náklady spojené s dodávkou tovaru, 

t.j. vrátane dovozu a vyloženia tovaru na miesto dodania, montáže a zaškolenia personálu. 

4.4. Dohodnuté jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy sú maximálne a sú záväzné 

počas platnosti zmluvy. Do jednotkovej ceny tovaru v priebehu platnosti zmluvy je prípustné 

premietnuť len zmenu sadzby DPH. Zmena sadzby DPH a s tým súvisiaca zmena ceny vrátanie 

DPH sa nebude považovať za zvýšenú resp. zníženú cenu tovaru.  



Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 

Čl. V. 

Čas dodania a prevzatia zmluvy 

5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný predmet zmluvy v požadovanom množstve, kvalite 

a s parametrami zodpovedajúcimi jeho účelnému určeniu do sídla kupujúceho podľa objednávky, 

najneskôr do 31.12.2014.  

5.2. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy sa uskutoční na adrese kupujúceho v pracovných dňoch 

v čase od 08:00 hod. do 15.00 hod. Predávajúci sa zaväzuje avizovať kupujúcemu dodávku do 

miesta plnenia najneskôr 1 deň pred jej doručením.  

5.3. Prevzatie predmetu zmluvy potvrdí kupujúci na dodacom liste.  

Čl. VI. 

Platobné podmienky 

6.1. Cenu za predmet zmluvy uhradí kupujúci na základe doručených faktúr. Súčasťou faktúry musí byť 

kupujúcim potvrdený dodací list o prevzatí predmetu zmluvy. Faktúra musí obsahovať najmä: 

- Označenie faktúry, číslo faktúry 

- Obchodné meno a sídlo kupujúceho 

- Obchodné meno a sídlo predávajúceho 

- Číslo zmluvy 

- Deň dodania predmetu zákazky, deň splatnosti.  

V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, resp. v nej budú nezrovnalosti, 

kupujúci  je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie, príp. opravenie. V takomto prípade 

sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 

faktúry kupujúcemu.  

6.2. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.  

6.3. Kupujúci neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.  

6.4. Platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom peňažného ústavu kupujúceho, na 

základe faktúry vystavenej predávajúcim.  

Čl. VII. 

Zodpovednosť za vady, záručné podmienky 

7.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa platných ČSN a podľa 

podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

7.2. Lehota na uplatnenie nárokov zo záruky začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy 

kupujúcim. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka podľa všeobecne platných právnych noriem a 

predpisov viažucich sa k predmetu dodávky.  

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady, že počas záručnej lehoty má kupujúci právo požadovať 

a dodávateľ povinnosť odstrániť bezplatne vzniknuté vady, popr. nahradiť tovar novým. 

7.4. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť náklady za opravu zariadení kupujúceho, na ktorých vznikne 

závada spôsobená použitím ním dodaného nekvalitného toneru.  

Čl. VIII. 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

8.1. Kupujúci má právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy bez DPH za 

každý deň omeškania, ak predávajúci nedodrží záväzky dohodnuté v tejto zmluve.  

8.2. Predávajúci má právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy bez DPH za 

každý deň, v prípade meškania kupujúceho s úhradou faktúry nad dohodnutú lehotu splatnosti.  

Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

9.1. Zmluvné strany môžu zmeniť podmienky tejto zmluvy len formou písomných a očíslovaných 

dodatkov k tejto zmluve. K návrhom dodatku k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v 

lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.  

9.2. Táto zmluva môže byť zrušená oboma zmluvnými stranami a to:  
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a) písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu v mesiaci, na základe návrhu 

ktorejkoľvek zo zmluvných strán,  

b) výpoveďou zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany s jednomesačnou výpovednou lehotou, 

ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede 

druhej strane,  

c) okamžite, pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Oprávnená strana 

môže okamžite písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej strany náhradu škody, 

ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou.  

9.3. Vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

9.4. Obidve zmluvné strany potvrdzujú platnosť tejto zmluvy svojím podpisom. Zároveň prehlasujú, že 

si túto zmluvu prečítali, že nebola uzavretá v tiesni, ani za inak jednostranných nevýhodných 

podmienok.  

9.5. Zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia dostane predávajúci 

a dve vyhotovenia dostane kupujúci.  

9.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony.  

   V Košiciach ................................................     V Košiciach       ............................................................. 

.................................................................                                                ...................................................

 ................................      PhDr. Viera Rusinkvá 

 predavajúci riaditeľka školy 

 

 


