
Základná škola v Jarovniciach 
Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 

Z Á P I S N I C A 

z otvárania a vyhodnotenia ponúk uchádzačov napísaná v Základnej škole 
v Jarovniciach 192 dňa 08. 07. 2020. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávate!' v zmysle § 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") 
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 
Teľ: 051 / 459 42 19 
E-mail: zsiarovnice192@qmail.com 

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

Stručný opis zákazky: Zoznam učebníc a pracovných zošitov podľa Prílohy č. 1 - Zoznam 
požadovaných učebníc 

3. Postup obstarávania: § 117 ZVO - zákazka s nízkou hodnotou na dodávku tovarov. 

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je vo výške: 28 600,- Eur s DPH. 

5. Dátum predloženia cenových ponúk uvedený vo výzve: 
Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 07.07.2020 do 10:00 hod. 

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
- využitá metodika v učebnici 
- požadovaný obsah 
- podiel praktickej a teoretickej časti 
- kvalitatívne kritériá 

7. Miesto prevzatia/otvárania cenových ponúk: 
Základná škola v Jarovniciach, Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice, kancelária riaditeľky školy. 



8. Názov a sídlo oslovených záujemcov: 
Verejný obstarávate!' v súlade s § 117 ZVO zaslal výzvu na predkladanie ponúk pod č. j. 
JAR-2020/64-ZŠ-01, JAR-2020/64-ZŠ-02, JAR-2020/64-ZŠ-03 zo dňa 02.07.2020 
na predmet zákazky „Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, 
schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných 
zošitov z príspevku MSWaŠ SR na školský rok 2020/2021" trom (3) záujemcom: 

1. AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava 
2. Orbis Pictus Istropolitana, Hrachová 34, 821 05 Bratislava 
3. Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 

Bratislava. 

Poverené osoby na vyhodnotenie ponúk a osoba vykonávajúca prieskumu trhu 
konštatovali, že vo verejnom obstarávaní neidentifikovali žiadny konflikt záujmov v zmysle § 23 
ZVO, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp 
transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. 

Poverené osoby na vyhodnotenie ponúk a osoba vykonávajúca prieskum trhu si overili 
na stránke https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní a konštatovali, že uchádzači, ktorí predložili ponuky do súťaže, nemajú 
uložený zákaz účasti a nie sú uvedení v tomto zozname. 

11. Vyhodnotenie - porovnanie ponúk uchádzačov 

https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html


Každá ponuka bola vyhodnotená samostatne, priradením poradia stým, že uchádzač 
s najlepšou ponukou - s najväčším počtom požadovaných titulov, spĺňajúcich využitú metodiku 
v učebnici, požadovaný obsah, podiel praktickej a teoretickej časti a kvalitatívne kritéria dostal 
priradené prvé miesto a ďalším v poradí boli priradené miesta podľa počtu titulov, ktoré spĺňajú 
dané kritéria. 

Na základe predložených ponúk uchádzač AITEC, s.r.o.. splnil všetky podmienky účasti 
a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré boli stanovené vo výzve na 
predkladanie ponúk, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO, 
predložil ponuku s najväčším počtom požadovaných titulov, spĺňajúce požadované kritériá a 
preto je vyhodnotený ako úspešný uchádzač. 

Verejný obstarávate!' zašle uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Najúspešnejšiemu uchádzačovi verejný 
obstarávate!' oznámi, že jeho ponuku prijíma. Ďalším uchádzačom v poradí pošle oznámenie, 
že uspeli len v niektorých tituloch. Do 10. 07. 2020 zašle verejný obstarávate!' úspešným 
uchádzačom objednávky. 

Na znak súhlasu s uvedeným v tejto zápisnici, poverené osoby pripájajú svoj 
vlastnoručný podpis. 

Zapísala: Mgr. Silvia Kravcová 
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