
Základná škola v Jarovniciach 
Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 

Z Á P I S N I C A 

z otvárania a vyhodnotenia ponúk uchádzačov v Základnej škole v Jarovniciach 
dňa 09.10.2020 

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 
Tel.: 051 /459 42 19, 0910 906 723 
E-mail: zsjarovnice192@qmail.com 

2. Predmet obstarávania: 
Predmet zákazky: „Dodávka školských vakov". 
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie tovaru - dodávka školských vakov pre 
žiakov Základnej školy v Jarovniciach, Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice vrátane dopravy na 
miesto dodania podľa pokynov verejného obstarávateľa na základe objednávky najneskôr do 
30.10.2020. Plnenie predmetu zákazky - dodania tovarov bude na základe písomnej 
objednávky. 

3. Postup obstarávania: § 117 ZVO - zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru. 

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je vo výške: 14.170,22 EUR bez DPH, 

17.004,26 EUR s DPH. 

5. Dátum predloženia cenových ponúk uvedený vo výzve: 
Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 09.10.2020 do 11:00 hod. 

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena 
s DPH za predmet zákazky. 

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

mailto:zsjarovnicel92@qmail.com


8. Názov a sídlo oslovených záujemcov: 
Verejný obstarávate!' v súlade s § 117 ZVO zaslal výzvu na predloženie cenovej ponuky 
pod č. j. JAR-2020773-ZŠ-08, JAR-2020/73-ZŠ-09, JAR-2020/73-ZŠ-010 zo dňa 06. 10. 2020 
na predmet zákazky „Dodávka školských vakov" trom (3) záujemcom: 

1. Jana Zákutná, Magurská 2, 080 01 Prešov 
2. Kreatívny raj s. r. o., Hlavná 2937/133, 080 01 Prešov 
3. Vladimír Halcin Kniha papier hračky, Námestie Majstra Pavla 27, 054 01 Levoča 

Každá ponuka bola vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač 
s najlepšou ponukou - najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostal priradené prvé miesto 
a ďalším v poradí budú priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny. 



Na základe predložených ponúk uchádzač Kreatívny raj s. r. o., Hlavná 2937/133, 080 
01 Prešov splnil všetky podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky, ktoré boli stanovené vo výzve na predkladanie ponúk, predložil ponuku s najnižšou 
cenou, a preto je vyhodnotený ako úspešný uchádzač. 

Na základe vyššie uvedeného bude úspešnému uchádzačovi vystavená objednávka 
v lehote viazanosti ponúk, t. j. do 30.11.2020. Verejný obstarávate!' zašle uchádzačom, ktorých 
ponuky boli vyhodnocované, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému 
uchádzačovi verejný obstarávate!' oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi 
pošle oznámenie, že neuspel a uvedie dôvody neprijatia jeho ponuky. 

V Jarovniciach, dňa 09.10.2020 


