
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JAROVNICE Č. 192 

082 63 JAROVNICE 

Oslovení uchádzači 

Jarovnice 
01. 07.2021 

VEC: VÝZVA na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa § 117 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov verejného obstarávateľa: Základná škola v Jarovniciach 

Adresa sídla: Jarovnice č. 192, 082 63 Jarovnice 

Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Pavlíková, riaditeľka školy 

IČO: 36 158 119 

DIČ: 2021383518 

Telefón: 051 /459 42 19, 0903 763 003 

E-mail: zsjarovnicel92@gmail.com 

2. Názov zákazky: „Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, 
schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných 
zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2021/2022 pre 2. stupeň ZŠ." 

Hlavný slovník/kód CPV: 22112000-8 Učebnice 

3. Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru 

Predpokladaná hodnota zákazky 9.588,00 s DPH (8.716,36 bez DPH) 

4. Výsledok verejného obstarávania: Objednávka 

5. Opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky učebníc so schvaľovacou alebo odporúčacou 
doložkou, učebných textov so schvaľovacou doložkou a pracovných zošitov so schvaľovacou 
alebo odporúčacou doložkou pre žiakov 5.-9. ročníka ZS v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá 
je uvedená v Prílohe č. 1 (Zoznam požadovaných učebníc a pracovných zošitov) tejto výzvy 
a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 
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Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky 
(doprava odbornej literatúry na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady 
uchádzača v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy). 

6. Delenie zákazky na časti: Áno, každá položka tvorí samostatnú 

časť zákazky 

7. Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola Jarovnice č. 192 

082 63 Jarovnice 

8. Spôsob určenia ceny: 

8.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a 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. 

8.2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa 
nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len 
na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena 
bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 

8.3. Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie: 

- navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 

- sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 

- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH. 

8.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní označením „Nie som 
platca DPH". 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

Predmet zákazky bude financovaný z príspevku MSVVaS SR na školský rok 2021/2022. 
Predmet zákazky bude realizovaný na základe uzatvorenej objednávky na dodanie učebníc. 
Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry po zrealizovaní predmetu zákazky 
prevodným príkazom. Termín splatnosti je 14 dní od dňa jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky, ani zálohové platby. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša výhradne 
uchádzač, bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom 
nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania. 
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných 
prostriedkov, ktorú má na daný účel vyčlenenú, t.j. sumu 9.588,- € s DPH. 

10. Podmienky účasti: 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia: 

10.1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa §32 
ods. 1, písm. e) zákona - musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. 

10.2. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa §183 zákona. Uchádzač je 
povinný predložiť Cestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
(Príloha č. 2), resp. podľa § 152 ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku 
dňu predkladanie ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: 
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade 
s platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa 
obstaráva. 

11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ stanovil tieto kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena za každú položku - časť predmetu zákazky v EUR vrátane DPH 
- využitá metodika v učebnici 
- požadovaný obsah 
- podiel praktickej a teoretickej časti 
- kvalitatívne kritériá 

11.1. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú položku aj jednotkovú cenu. 
Celková cena je daná súčinnom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek. 

11.2. Uchádzač musí v cenovej ponuke uviesť aj minimálne kritéria na odber, ktoré súvisia 
s predmetom zákazky, t. j. podmienky na získanie dopravy a balného zadarmo. V prípade ak 
uchádzač vo svojej cenovej ponuke tieto minimálne kritéria na odber neuvedie, bude jeho 
ponuka vyhodnotená ako ponuka s nulovými nákladmi na dopravu na miesto dodania a balné 
aj v prípade, ak sa stane úspešným uchádzačom iba pri niektorej z častí predmetu zákazky. 

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: 



Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu 
cenu za každú položku - časť predmetu zákazky v EUR vrátane DPH. 

12. Lehota na predloženie ponuky: do 06. 07. 2021 do 11.00 hod. 

13. Miesto a spôsob predloženia ponúk: 

Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe. 

13.1. Ponuka predložená v elektronickej podobe: 

Ponuka je doručená na emailovú adresu: zsjarovnicel92@gmail.com. 

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ!-
UČEBNICE". 

13.2. Ponuku predloženú v listinnej podobe predloží uchádzač na adresu: 

Základná škola Jarovnice č. 192, 082 63 Jarovnice 

Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! -

UČEBNICE". Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ - predkladateľ 
ponuky/uchádzač (názov, sídlo, adresa). 

14. Preskúmanie ponúk: 

Do procesu vyhodnotenia ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na 
predkladanie ponúk a spĺňajú formálne náležitosti. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. 

Mgr. Mária Pavlíková 
riaditeľka školy 

Prílohy k Vyzve na predkladanie ponúk: 
Príloha č. 1 - Zoznam požadovaných učebníc a pracovných zošitov 
Príloha č. 2 - Cestné vyhlásenie 
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Príloha č. 2 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
o skutočnostiach podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

UCHÁDZAČ 

Obchodné meno/názov 

Sídlo (miesto podnikania) 

IČO 

Štatutárny orgán1 / Titul, meno, priezvisko, adresa pobytu (ulica č., PSČ, mesto/obec)2 

týmto 

čestne vyhlasujem /-e, že 

nemám uložený zákaz účastí vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. 

V dňa: 

3 
Meno, priezvisko, funkcia, odtlačok pečiatky a podpis 


