
Výzva na predloženie ponuky 

ZŠ Jarovnice, Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 

Uchádzačom 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

Obec Jarovnice, ako verejný obstarávate!* v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ZVO") Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet 
zákazky: „Maľba interiéru ZŠ Jarovnice" 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov verejného obstarávateľa: 

Názov verejného obstarávateľa Základná škola Jarovnice 
Sídlo: Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 
Riaditeľ Školy: Mgr. Mária Pavlíková 
IČO: 36158119 
DIČ: 2021383518 
E-mail: zsjarovnice192@gmail.com 

Internetová stránka: www .zsjarov nice.sk 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

2.1. V prípade predloženia v listinnej forme je adresa pre doručenie ponuky: 

TENDERPROJEKT, s.r.o., Volgogradská 9, Prešov 080 01 

2.2. V prípade predloženia v elektronickej forme je adresa pre doručenie ponuky1: 

email: info@tenderprojekt.sk 

3. Kontaktná osoba na prevzatie listinnej ponuky2: Ing. Stanislav Uhrin, 0915 528 049, 
info@tenderprojekt.sk 

4. Predmet obstarávania3: Maľba interiéru ZŠ Jarovnice" 

4.1. CPV kódy podľa hlavného slovníka verejného obstarávania: 

Hlavný CPV kód4: 45000000-7 - Stavebné práce 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo 

Prijímate!' vyplní bod 2.1 alebo hod 2.2 \ závislosti od skutočnosti, či používa \o \'() takýto informačný systém, pokiaľ nepoužíva nevedie 
k elektronickému informačnému systému ..neuplatňuje sa" 
2 Meno a priezvisko/podateľňa, telefón, email 
'Názov zákazky 
* Uviesť CPV kód v závislosti od toho čo je hlavný predmetom t.j pri stavebných prácach všeobecný CPV kód stavebné práce 
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6. Podrobný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je realizácia obnovy interiéru Základnej školy Jarovnice prostredníctvom 
kompletného vymaľovania priestorov školy podľa výkazu výmer . 

Pokiaľ je v texte uvedený konkrétny výrobok, alebo značka, uchádzač môže oceniť aj 
ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, pod podmienkou, že ekvivalentný 
produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a 
estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie účelu, pre ktorý sú určené. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej „PHZ")5 : Predpokladaná hodnota zákazky bude 
určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača 
bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie 
predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.) 

8. Miesto dodania/realizácie predmetu zákazky6: ZŠ Jarovnice, Jarovnice 192 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy7: 

Počas celej doby realizácie stavebných prác - do 3 mesiacov odo dňa 
prevzatia staveniska zhotoviteľom 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky8: bez úhrady sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: vlastné zdroje verejného obstarávateľa 

12. Lehota na predloženie ponuky: 14.01.2022 do 17:00 hod. 

Upozornenie: ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená na adresu/miesto predloženia 
ponuky alebo na uvedený e-mailovú adresu. 

13. Spôsob predloženia ponuky: uchádzač môže predložiť ponuku listinné alebo elektronicky: 

Ponuka predložená v listinnej forme môže byť doručená poštou, osobne, kuriérom alebo 
iným doručovateľským subjektom na adresu : TENDERPROJEKT, s.r.o., 
Volgogradská 9, Prešov 080 01 alebo v elektronickej forme na 
info@tenderprojekt.sk. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 
ponúk: najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH 

14.1 Podľa stanovených pravidiel uplatnenia kritéria budú ponuky hodnotené za celý 
predmet zákazky. Poradie ponúk bude určené vzostupne od najnižšej po najvyššiu 
ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou 
ponúkanou celkovou cenou za celý predmet zákazky uvedenou v EUR vrátane DPH. 

14.2 Navrhnutá cena bude v ponuke v členení: 

- celková cena diela v EUR bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH v EUR, 
- celková cena diela v EUR vrátane DPH. 

14.3 Ak uchádzač nieje platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH. upozorní v ponuke. Ak uchádzač nie je 
platiteľom DPH a uvedie cenu bez DPH, bude sa hodnotiť cena celkom. Verejný 

s uviesť cenu v EUR bez DPH - podľa rozpočtu diela aktualizovaného tak. aby cena nebola staršia ako 6 mesiaco\ pred vyhlásením zákazky. 
teda zverejnením výzvy na vvebovej stránke a jej zaslaním na emailovú adresu a splniť ďalšie povinnosti k určovaniu PHZ podľa Príručkv 
pre VO 

" uviesť presné miesto dodania, napr. adresu, resp. parcelné číslo 
uviesť lehotu realizácie a odovzdanie diela podľa zmluvy o dielo - aj udalosť, od ktorej sa počíta, napr. od odovzdania staveniska a pod. 
pričom lehota dodania bude vyjadrená v mesiacoch. Upozornenie: Dôrazne odporúčame nestanovovať lehotu konkrétnym dátumom. 

x uviesť napr.: sú / nie sú súčasťou výzvy 
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obstarávate!* upozorňuje, že v prípade, ak sa úspešný uchádzač, ktorý v ponuke 
uviedol, že po uzatvorení zmluvy nebude platiteľom DPH, stane po predložení 
ponuky alebo po uzatvorení zmluvy platiteľom DPH. nemá nárok na zvýšenie ceny 
o hodnotu DPH. 

14.4 Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EU alebo je 
zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento uchádzač 
nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť 
príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. 
Verejný obstarávate!" nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude 
registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. 

15. Pravidlá vyhotovenia ponuky: 

15.1 Do konečnej ceny, ktorá bude zmluvnou cenou, musia byť započítané všetky výdavky 
uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. 

15.2 V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, 
vrátane všetkých súvisiacich služieb a poplatkov, vrátane nákladov na komunikáciu 
v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky. Záujemca je pred predložením svojej 
ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie 
zmluvy. 

15.3 Nie je možné predložiť variantné riešenie ponuky. 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

16.1 Forma predloženia ponuky: 

> ponuky a všetky doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku ak je 
doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 
úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, doklady 
a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

> doklady a dokumenty musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov, 
pričom súčasťou ponuky musí byť aj platné oprávnenie na takýto úkon. 

> ponuka sa predkladá v jednom vyhotovení, ktoré je potrebné označiť názvom 
zákazky (predmet emailu s ponukou alebo obálky ponuky) 

16.2 Obsah ponuky: 

16.2.1 Identifikačné údaje o uchádzačovi, resp. členoch skupiny dodávateľov, t.j. 
obchodný názov a sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia 
štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie meno a priezvisko 
kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa (príloha č. 1) 

16.2.2 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok 
účasti osobného postavenia9: 

a) Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO 

- uchádzač so sídlom v SR doklady nepredkladá, verejný 
obstarávateľ overí splnenie týchto podmienok účasti vo verejných 
registroch. Uchádzač dokladá len podpísané Súhrnné čestné 
vyhlásenie, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy 
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- uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým 
pobytom mimo územia SR, predkladá doklad o oprávnení 
poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky alebo ak štát 
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 
takýto doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno tento 
doklad nahradiť čestným vyhlásením 

b) Podľa § 32 ods. 1 písm. f) Z VO 

- uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým 
podpísaným Súhrnným čestným vyhlásením, ktorého vzor tvorí 
prílohu č. 3 tejto výzvy (podpísané štatutárnym orgánom uchádzača 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu 
dodávateľov). 

16.2.3 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (vyplnený 
podľa vzoru v prílohe č. 2 tejto výzvy) podpísaný štatutárnym orgánom 
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu 
dodávateľov). 

16.2.5 Vyplnený výkaz výmer (vyplnený podľa vzoru v prílohe e. 4 tejto výzvy) 
podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov). 

17. Otváranie ponúk10: 14.01.2022 o 17:15 hod. adresa ako v bode 2.1 tejto Výzvy 

18. Postup pri otváraní ponúk11: neverejné 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

19.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 
kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

19.2 Verejný obstarávateľ a obstarávate!' nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa 
do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v 
registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo 
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora, 

19.3 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 
potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzavretá 
bezodkladne po tom, ako bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný. 

19.4 Za poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy sa považuje: 

19.4.1 Predloženie návrhu zmluvy o dielo s rozpočtom v príslušnom počte 
vyhotovení. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s ponukou predloženou 
úspešným uchádzačom. 

19.4.2 V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ 
spracovávať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého 

10 uviesť dátum, čas a miesto 
"Prijímate!' vyberie verejné/neverejné - ak bude otváranie verejné, tak uvedie, že je verejné len pre uchádzačov, ktorí 

predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, ktorí môžu byť zastúpení osobou oprávnenou konať v ich mene a to na 
základe platného splnomocnenia 
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uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač 
na tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, v ktorom sa 
nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač 
súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke 
na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného obstarávania. Osobné 
údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia 
ponuky, jej vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní. 

19.4.3 Ak víťazný uchádzač nemá povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora, predloží o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie. 

19.4.4 Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, sú upravené v zákone č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov"). 

19.5 Lehota viazanosti ponúk: 30.01.2022 

S úctou, 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača 
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3: Cestné vyhlásenie 
Príloha č. 4: Výkaz výmer 
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Príloha č. 1 Výzvy 

Identifikačné údaje uchádzača 

Verejný obstarávate!': ZŠ Jarovnice. Jarovnice 192. 082 63 Jarovnice 

Názov zákazky: ..Maľba interiéru ZŠ Jarovnice" 

Postup: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

meno. priezvisko 

titul štatutárneho orgánu uchádzača 

podpis a odtlačok pečiatky 

V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov dotazník vyplní každý člen skupiny. 







REKAPITULÁCIA 

Stavba: 
ZŠ Jarovnice 

Objekt: 
1 - ZŠ maľby 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 0,00 

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 

99 - Presun hmôt HSV 0,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 

783 - Nátery 0,00 

784 - Maľby 0,00 
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ROZPOČET/výkaz výmer 

Stavba: 
ZŠ Jarovnice 

Objekt: 
1 - ZŠ maľby 



Príloha č. 4 Výzvy 

Verejný obstarávate!': ZŠ Jarovnice, Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice 

Názov zákazky: „Maľba interiéru ZŠ Jarovnice" 

Uchádzač: (Obchodné meno/názov, sídlo) 

IČO: 

Súhrnné čestné vyhlásenie uchádzača 

Ja, dolu podpísaný š t a t u t á r n y orgán uchádzača: 

čestne vyhlasujem, že 

• ku dňu predkladania ponúk na predmet zákazky s názvom „Maľba interiéru ZŠ Jarovnice" spĺňam 

podmienky účastí osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO"), teda: 

• som oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré 

sú predmetom zákazky, 

• nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

• poznám definíciu konfliktu záujmov podľa § 23 ZVO a budem bezodkladne informovať verejného 

obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by 

mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

• cena predmetu zákazky je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky 

skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvného vzťahu, pričom do ceny 

sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky, 

• všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v predloženej ponuke sú pravdivé a 

úplné, 

• v tomto postupe verejného obstarávania predkladám iba jednu ponuku, 

• bez výhrad súhlasím s podmienkami určenými vo výzve na predloženie ponuky, 

• som si plne vedomý následkov v prípade dokázania nepravdivosti tohto čestného vyhlásenia, 

• doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s predmetným verejným obstarávaním môže verejný 

obstarávate!' spracovávať v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V , dátum: 

Pečiatka a podpis: 


