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V Ý Z V A 
na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a 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“) 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov verejného obstarávateľa: Základná škola A. Sládkoviča 

Adresa sídla/miesta podnikania: Pionierska 9, 962 31 Sliač 

IČO: 37888790 

Typ verejného obstarávateľa: Osoba podľa § 7 ods. 1 d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní 

Kontaktná osoba: Mgr. Alžbeta Krúpová 

tel. č.: +421 904 484 583 

e-mail: krupova@zssliac.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.zssliac.edupage.org 

 

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.“ 

 

Druh zákazky 

Zákazka na dodanie tovaru 

 

CPV: 22112000-8 Učebnice 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3890,00 € 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto 

prieskumom trhu. 

 

Opis predmetu zákazky 

Zoznam učebníc a pracovných zošitov podľa Prílohy č. 1 - Zoznam požadovaných učebníc 

a pracovných zošitov 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: áno 

Možnosť predloženia variantných riešení: áno 

Termín dodávky tovaru a poskytnutia služby: do 31.08.2021 

Miesto dodania predmetu obstarávania: Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, 962 31 

Sliač 

Spôsob určenia ceny 

1.1. 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 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

1.2. 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 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/
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len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná 

cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. Cena za predmet 

zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky. 
1.3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie: 

- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 

- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 

- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH. 

1.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením 

„Nie som platcom DPH“. 

 

Výsledok verejného obstarávania 

písomná objednávka 

 

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 

Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho príspevku na učebnice.  

 

Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry po zrealizovaní predmetu zákazky, 

termín splatnosti je 14 dní od dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.  
Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným 

stykom.  

 

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky, ani zálohové platby. 

 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša 

uchádzač. 

 

Podmienky účasti 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia 

 

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 predloží: 

- cenovú ponuku podľa podmienok uvedených vo výzve, úspešný uchádzač doloží kópiu 

dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť uvedený predmet podnikania 

oprávňujúci uchádzača poskytovať predmet zákazky. U právnickej osoby je to aktuálny Výpis 

z obchodného registra, u fyzickej osoby je to Živnostenský list a iné doklady preukazujúce 

odbornú spôsobilosť uchádzača – napr. doklad o zápise v profesijnom zozname, alebo 

potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie.  

 
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý 

vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný 

obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 

vedený v tomto registri ku dňu predkladania 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. 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
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- najnižšia cena s DPH 
 

Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú 

cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname 

položiek. 

 

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu v 

EUR vrátane DPH a splní podmienku dodacej lehoty. Ako druhý v poradí sa umiestni 

uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za jednotlivý logický celok 

v EUR vrátane DPH, atď.  

 

Lehota na predkladanie ponúk: 

 

12. 7. 2021 do 15:00 hod. 

 

Miesto a spôsob predloženia ponúk 

Ponuka musí byť doručená v elektronickej podobe na emailovú adresu: krupova@zssliac.sk 

 

V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe ponuka musí byť zaslaná na vyššie uvedenú 

emailovú adresu vo forme skenu, vyplnená, opečiatkovaná a  podpísaná uchádzačom, resp. osobou 

splnomocnenou na konanie za uchádzača – podľa prílohy č. 1 

 

Ak cenovú ponuku uchádzač nepredloží a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v 

zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky, je slovenský jazyk. 

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. 

 

Ďalšie informácie 

Úspešným i neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi informáciu o 

výsledku vyhodnotenia ponúk emailom. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v 

prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu 

vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a 

to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi 

poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu 

z predložených ponúk, prípadne rozdeliť zákazku na časti, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za 

ktorých bola súťaž zverejnená, alebo ani jedna z ponúk nesplní sumu stanovenú 

v predpokladanej hodnote zákazky. 

 

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 28.06.2021 


