
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk. 
 
Verejný obstarávateľ, ktorým je Katolícka univerzita v Ružomberku, v súlade s podmienkami (§ 117) 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Vás týmto  vyzýva na predloženie ponuky: 
 

1. Verejný obstarávateľ: 
Katolícka univerzita v Ružomberku 
IČO: 37801279 
Hrabovská cesta 1 A, 034 01 Ružomberok, Slovensko 
Kontaktné miesto (miesta): Katolícka univerzita v Ružomberku,  
                                                      Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok. 
Kontaktná osoba: Jaromír Bíroš 
Mobil: +421 915934145,  Telefón: +421 444304693, Fax: +421 444304694 
email: jaromir.biros@ku.sk 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ku.sk 
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste  
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom 
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1 písm. d) 
 
2. Predmet zákazky: „Nákup rôznych tovarov z oddelení (Domáce potreby, Záhrada, Náradie,  
                                         Elektro,  Železiarstvo) pre potreby  Katolíckej  univerzity  
                                        v Ružomberku na obdobie 12 mesiacov“.     
 
3. Lehota plnenia  predmetu zákazky:   Rámcová dohoda na obdobie  12 mesiacov.     
 
4. Špecifikácia predmetu zákazky:  Je daná obsahom Prílohy  č. 1  
 
5. Kód CPV:    39220000-0   Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre domáce  
                                                  hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia. 
                              44316000-8   Železiarsky tovar 
 

Naša značka:  CZ 24/2019 RE 

Vaša značka:   

Vybavuje: Bš/0915 934 145 

 

Ružomberok, 4.1.2019 
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6. Predpokladaná hodnota zákazky:  5 000,-  € bez  DPH 
Hodnota zákazky bola stanovená  v súlade s § 6  zákona o verejnom obstarávaní. 
    Množstvo a rozsah predmetu zákazky je určované: 

       a)  potrebou realizácie vybraných údržbárskych prác v r. 2019. 
b) reálnou spotrebou tovarov obdobného charakteru v podmienkach údržby Katolíckej univerzity  
    v Ružomberku v r. 2018 a predpokladom zmien v r. 2019. 
 

7. Spôsob predkladania ponúk:  
  Ponuka sa podáva:  

    písomne prostredníctvom pošty  na adresu verejného obstarávateľa,    

    alebo 

    elektronicky vo formáte (pdf.) na adresu:  verejne-obstaravanie@ku.sk 

     Je potrebné, aby dokumentácia bola predložená uchádzačom  v termíne na predkladanie ponúk     

      v rozsahu dokumentácie  podľa bodu 8) tejto výzvy.   

        

      Obálku / Správu označte:  Súťaž – „Rôzne tovary“. 

 

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im      

vznikli s prípravou a doručením ponuky.  

 

8. Obsah ponuky:  
Písomná ponuka vo forme vyplnených  a oprávnenými osobami podpísaných príloh: 
Príloha č. 1 - Stanovenie cien - špecifikácia vybraných komodít – rôzne tovary 
Príloha č. 2 –  Vzor úvodnej strany ponuky 
Prílohy č. 3 – Čestné vyhlásenie 
 
V prípade, ak ponuka uchádzača nebude obsahovať zoznam požadovanej dokumentáciu podľa     
bodu 8) tejto výzvy, ponuka uchádzača bude vylúčená. 

 
9. Lehota na predkladanie ponúk:  najneskôr do 10.01.2019  do 12.00 hod. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,  nebude zaradená do hodnotenia. 
 

10. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Súčasti Katolíckej univerzity v meste Ružomberok. 
Verejný obstarávateľ si zabezpečí nákup tovarov formou osobného odberu na predajniach   
úspešného uchádzača. Doprava tovaru na miesto určenia bude na vlastné náklady verejného 
obstarávateľa. 

 
11. Doplňujúce informácie: Osobný odber tovaru (rôzne tovary) na predajni   úspešného 

uchádzača. Podmienkou je existencia kamennej predajne záujemcu/uchádzača 
v dostupnosti/ katastra mesta Ružomberok.  

 
12. Obhliadka:   nevyžaduje sa. 

 
13. Ostatné  požadované podmienky na predmet zákazky:   

a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak sa 
zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila, prípadne ak ponuka uchádzač bude 
prevyšovať finančné zdroje verejného obstarávateľa ; 

b) Predmet zákazky bude financovaný z dotačných finančných prostriedkov štátneho 
rozpočtu, vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa. Preddavky sa 
neposkytujú.   

c) Rámcová dohoda na dobu určitú a to 12 kalendárnych mesiacov od momentu jej 
uzatvorenia, alebo do naplnenia finančného limitu, ktorý sa rovná predpokladanej 
hodnote zákazky (maximálna výška zdrojov), podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

d) Verejný obstarávateľ predloží úspešnému uchádzačovi/dodávateľovi zoznam 
oprávnených zamestnancov KU v Ružomberku, realizovať nákup služieb o dodávateľa. 
Mesačná fakturácia tovaru bude realizovaná k poslednému dňu príslušného mesiaca. 
Prílohou faktúry bude dodací list (evidencia odobratých služieb v priebehu mesiaca) s 
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podpisom osoby, ktorá tovar prevzala. V prípade vyšších objednávok, bude fakturácia 
realizovaná po dohode s objednávateľom v termíne po odobratí tovaru. 

e) Splatnosť faktúr  30 dní; 
 

14. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:  CZ 24/2019 RE. 
 

15. Kritérium na hodnotenie ponúk:  
 Najnižšia cena celkom v € bez DPH. 
     Hodnotenie celkovej zmluvnej ceny  za dodanie predmetu zákazky ostatných  uchádzačov sa  
      vyjadrí zostupných zaradením v tabuľkovom  prehľade. Výsledné celkové ceny uchádzačov  
       sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.         

Verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorého ponuka dosiahne najnižšiu cenu.  
 
Je potrebné, aby cena obsahovala všetky náklady súvisiace s poskytnutím definovaného 
predmetu zákazky. Na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný 
uchádzač. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku 
vyhodnotenia ponúk. 

 

                             

                              Príloha č. 1 - Stanovenie cien - špecifikácia vybraných komodít – rôzne tovary 

                              Príloha č. 2  – Vzor úvodnej strany ponuky 

                              Prílohy č. 3 – Čestné vyhlásenie 

 

 

V Ružomberku, dňa  4.1.2019                             
 
 
 

RNDr. Daniel Macko, CSc.  

 Kvestor KU v Ružomberku 

 
  

 
 

 
 
 
                                                     
 
                                                                                                           


