
Základná škola v Jarovniciach 
Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 

Vec 
Výzva na predkladanie ponúk 

Základná škola v Jarovniciach so sídlom Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice ako verejný 
obstarávate!' podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") Vás 
vyzýva v súlade s § 117 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Zakúpenie 
schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, 
odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠWaŠ SR na 
školský rok 2020/2021." 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávate!' v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO 
Názov verejného obstarávateľa. Základná škola v Jarovniciach 
Sídlo: Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Pavlíková, riaditeľka školy 
IČO: 36 158 119 
DIČ: 2021383518 
Tel.: 051 / 459 42 19, 0910 906 723 
E-mail: zsiarovnice192@qmail.com 

2. Predmet zákazky: Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, 
schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z 
príspevku MŠWaŠ SR na školský rok 2020/2021 

3. Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávate!' podľa § 7, ods.1 d) zákona o verejnom 
obstarávaní 

4. Opis zákazky: Zoznam učebníc a pracovných zošitov podľa Prílohy č. 1 - Zoznam 
požadovaných učebníc 

5. Miesto dodania predmetu obstarávania: Základná škola v Jarovniciach, Jarovnice 192, 
082 63 Jarovnice 



6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: áno 

7. Možnosť predloženia variantných riešení: áno 

8. Termín dodávky tovaru a poskytnutia služby: 10.07.2020 - 21.08.2020 

9. Spoločný slovník obstarávania (CVP): 22112000-8 Učebnice 

10. Predpokladaná hodnota zákazky: 28 600,- Eur s DPH 

11. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: 
Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu 
zákazky, uvedená v ponuke bude vyjadrená v EUR s DPH. Ak uchádzač nieje platiteľom DPH, 
uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo výške ceny bez DPH. Na skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení: 
- zmluvná cena v EUR bez DPH, 
- sadzba a výška DPH, 
- zmluvná cena v EUR s DPH. 

12. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho príspevku na 
učebnice. Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia. 

13. Podmienky účasti uchádzačov: 
Uchádzač predloží: 
- cenovú ponuku podľa podmienok uvedených vo výzve, úspešný uchádzač doloží kópiu 
dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť uvedený predmet podnikania 
oprávňujúci uchádzača poskytovať predmet zákazky. U právnickej osoby je to aktuálny Výpis z 
obchodného registra, u fyzickej osoby je to Živnostenský list a iné doklady preukazujúce 
odbornú spôsobilosť uchádzača - napr. doklad o zápise v profesijnom zozname, alebo 
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie. 

14. Obsah ponuky: 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
- Identifikáciu uchádzača (názov, alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a 
funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej 
telefónne číslo, e-mail). 
- Názov tovaru, autor, vydavateľ, počet, cena s DPH, - na predmet obstarávania uvedený v 
Prílohe č. 1 

15. Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky sa prijímajú do 07.07.2020 do 10.00 hod. 

16. Miesto predkladania ponúk: 
Adresa verejného obstarávateľa: Základná škola v Jarovniciach, Jarovnice 192, 082 63 
Jarovnice. Ponuku možno zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: 
zsiarovnice192@qmail.com 

17. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
- využitá metodika v učebnici 
- požadovaný obsah 



- podiel praktickej a teoretickej časti 
- kvalitatívne kritériá 
- najnižšia cena s DPH 

18. Obchodné podmienky: 
- predmet zákazky bude realizovaný na základe uzatvorenej objednávky na dodanie učebníc, 
- úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry po zrealizovaní predmetu zákazky, 
termín splatnosti je 14 dní od dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, 
- verejný obstarávate!' neposkytne preddavky, ani zálohové platby, 
- vzťahy zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa k 
predmetu zákazky, 
- verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z 
predložených ponúk, prípadne rozdeliť zákazku na časti, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za 
ktorých bola súťaž zverejnená, alebo ani jedna z ponúk nesplní sumu stanovenú v 
predpokladanej hodnote zákazky. 

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí ponuky e-mailom, bude mu 
zaslaná objednávka v súlade s predloženou ponukou. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky 
budú vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešností e-mailom. 

Prílohy: - Zoznam požadovaných učebníc 






