
Základná škola v Jarovniciach 
Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 

Oslovení uchádzači 

Jarovnice 
02. 08. 2021 

Vec: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

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 „Dodávka 
a montáž klimatizačných jednotiek". 

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: zsjarovnice192@gmail.com 

2. Predmet obstarávania: 
Predmet zákazky: „Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek". 
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie tovaru a služieb - dodávka 4 kusov 
klimatizačných jednotiek pre Základnú školu v Jarovniciach, Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 
vrátane montáže a dopravy na miesto dodania, podľa výkazu výmer vypracovaného Ing. 
Martinom Kalinom, 17.novembra 134, 080 01 Prešov. Podrobný opis predmetu zákazky je 
uvedený vo výkaz výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy. Plnenie predmetu zákazky - dodania 
tovarov a služieb bude na základe písomnej objednávky. 
Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ je možné nahradiť ekvivalentnou ponukou 
(ekvivalentom). Ak sa vo výzve na predkladanie ponúk alebo vo výkaze výmer objaví 
akýkoľvek odkaz alebo údaj na konkrétnu značku, obchodný názov alebo typ (názov výrobku, 
materiálu alebo výrobcu), uchádzač môže použiť jeho ekvivalent, ktorý však musí obsahovať 
minimálne požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované (umožňuje sa 
uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve 
lepšími parametrami). V prípade uplatnenia ekvivalentov navrhnuté ekvivalenty uchádzač 
uvedie priamo do oceneného výkazu výmer (príloha výzvy a farebne ich vyznačí) a zároveň 
doloží samostatný zoznam ekvivalentov k ocenenému výkazu výmer, kde bude uvedená 
pôvodná položka a navrhovaný ekvivalent k nej. 
Osobitné požiadavky verejného obstarávateľa na plnenie predmetu zákazky: 

• Verejný obstarávate!' požaduje dodanie nového, nepoužitého tovaru. 
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• Tovar musí spĺňať všetky požadované parametre a vlastnosti uvedené v prílohe -
špecifikácia tovarov. 

• V prípade, ak úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi tovar v kvalite 
a/alebo v množstve, ktoré nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa, je 
verejný obstarávate!' oprávnený v lehote do 48 hodín od dodania tovaru požiadať 
úspešného uchádzača o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. 

• Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou verejného obstarávateľa 
znáša v plnom rozsahu úspešný uchádzač (napr. náklady na dopravu). 

• Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 
• Nesplnenie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky verejného obstarávateľa, 

uvedenej v tejto výzve alebo v špecifikácii tovarov, sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok. 

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

4. Zdroj finančných prostriedkov: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávate!' nebude poskytovať zálohy a preddavky. 

5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 

6. Rozdelenie plnenia zákazky: 
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet 
zákazky. 

7. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: 
Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky je možná na základe požiadavky záujemcov. 
Záujemcovia majú možnosť vykonať obhliadku miesta plnenia zákazky, aby si sami overili 
a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 
Termín obhliadky si môžu záujemcovia dohodnúť vopred telefonicky na telefónnom čísle: 
051/459 42 19. Náklady spojené s obhliadkou znášajú záujemcovia bez finančného nároku 
voči verejnému obstarávateľovi. 

8. Miesto a termín plnenia zákazky: 
• Miesto dodania (plnenia) zákazky: Základná škola v Jarovniciach, Jarovnice 192, 082 63 

Jarovnice. 
• Termín dodania (plnenia) zákazky- do 15 pracovných dní odo dňa dodania objednávky, 

najneskôr do 31.8.2021. 

9. Podmienky účasti: 
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť: 
• Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO pre splnenie podmienky účasti podľa 

§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 1). 

Uvedený doklad pre splnenie podmienok účasti osobného postavenia môže uchádzač 
preukázať v zmysle § 152 ZVO, a to zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. 

10. Obsah ponuky: 



• doklad podľa bodu 9. Podmienky účastí, tejto výzvy (čestné vyhlásenie, že uchádzač 
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č. 1), resp. podľa § 152 
ZVO), 

• návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 2), 
• cenovú ponuku uchádzača - ocenený výkaz výmer - rozpočet (Príloha č. 3). 

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom plnenia predmetu 
zákazky vrátane dopravy na miesto dodania. 

11. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Spôsob predloženia (doručenia) ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne 
alebo emailom. 

• Ponuka predložená v elektronickej podobe: 
Ponuka je doručená na emailovú adresu: zsjarovnice192@qmail.com. 

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ!- „Dodávka 
a montáž klimatizačných jednotiek". 

• 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! - „Dodávka 
a montáž klimatizačných jednotiek". Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ-
predkladateľ ponuky/uchádzač (názov, sídlo, adresa). 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 05. 08. 2021 o 11:00 hod. 

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. 
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane 
DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. 
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke označením „Nie som platcom DPH". 
V takomto prípade je ním predložená cena ako konečná a nemenná a bude považovaná za 
celkovú cenu, ku ktorej nedôjde k navýšeniu v prípade, že uchádzač sa stane v čase plnenia 
zákazky platcom DPH (zmena postavenia úspešného uchádzača na platcu DPH). 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky verejný obstarávate!' vyhodnotí ako úspešnú. 
Verejný obstarávate!' takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že 
v procese verejného obstarávania neuspeli. Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuky, 
bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

13. Lehota viazanosti ponúk: 
Verejný obstarávate!' uzavrie písomnú objednávku v lehote viazanosti ponúk. Lehota 
viazanosti ponúk uplynie dňom: 30.09.2021. 

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávate!' bude pred podpisom rámcovej dohody požadovať od úspešného 
uchádzača ďalší doklad: 
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• kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (napr. výpis 
z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo živnostenské oprávnenie). 
Uvedený doklad je možné v nahradiť aj informáciou uchádzača, že je zapísaný v zozname 
hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. 

• Verejný obstarávate!' v súlade § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo 
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
(zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov /ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora"/) a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora (§18 zákona č. 315/2016 Z. z.) alebo ktorých subdodávatelia 
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, (zákon o registri partnerov verejného 
sektora) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon 
o registri partnerov verejného sektora) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora 
(§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z.). 

• Verejný obstarávate!' nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. t) (konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými 
účinnými opatreniami). 

• Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo určiť úspešnému uchádzačovi realizáciu plnenia 
predmetu zmluvy v závislosti od jeho finančných možností. 

S pozdravom 

Prílohy: 
1. Čestné vyhlásenie pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO 
2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
3. Výkaz výmer 



Príloha č. 1 

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 účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. 

V dňa: 

v prípade právnickej osoby 
2 

v prípade fyzickej osoby 
3 

čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných 
záväzkových vzťahoch 










