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  Príloha smernice č. 5 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Základná škola   
Sídlo: Pri kríži 11, 841 02 Bratislava   
IČO: 360 60 917  
Kontaktná osoba: Mgr. Ingrid Tomaškovičová  
e-mail: tomaskovicova@prikrizi.sk  
Tel. č.: +421 911 234 665  

2. Názov predmetu zákazky: „Nákup schválených nákup učebníc, schválených 
učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc 
a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 
2021/2022“ 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 
22112000-8  Učebnice 
60000000-8  Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

4. Opis predmetu zákazky: predmetom tejto zákazky sú schválené učebnice, schválené 
pracovné zošity, schválené učebné texty, odporúčané učebnice a odporúčané pracovné 
zošity z príspevku MŠVVaŠ SR, týkajúce sa zabezpečenia výuky žiakov pre školy. 
Predmetom zákazky je poskytnutie tovarov a služby v predpokladanom množstve 2 925  
kusov k dispozícii na ZŠ Pri kríži 11, Bratislava  

5. Podrobný opis predmetu zákazky:  
viď prílohu č. 1 A – B tejto výzvy;  
viď prílohu č. 2 tejto výzvy (špecifikácia príloha smernice č. 7) 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 
13 300,- EUR bez DPH 

7. Miesto a termín poskytnutia služby: Základná škola, Pri kríži 11, 841 02 Bratislava, do 
31.08.2020 

8. Rozsah predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na predmet zákazky, ktorý dodávateľ 
môže dodať.  V predmete zákazky bude zahrnutá aj cena s dopravou na miesto verejného 
obstarávateľa a všetky náklady spojené s realizovaním zákazky budú zahrnuté v cene.  

9. Rozdelenie predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ umožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

10.Možnosť predloženia variantných riešení:  
Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.  

10. Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: e-mailom  
- Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa 

predkladajú v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument 
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do 
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v 
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českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka. 

- U c h á d z a č p r e d l o ž í p o n u k u e - m a i l o m n a e - m a i l o v ú a d r e s u : 
tomaskovicova@prikrizi.sk 

- V predmete e-mailu je potrebné uviesť: obchodné meno uchádzača a heslo:  SÚŤAŽ 
– učebnice s príspevkom MŠVVaŠ SR“  

11.Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 19. júla 2021, do 10:00 hod. 
12.Vyhodnotenie ponúk:  20. júla 2021 o 09:00 hod. 
13.Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30. júla 2021 
14.Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

14.1. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

14.2. Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými 
predpismi.  

14.3. Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel. 

14.4. Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

14.5. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponuková cenu uvedie v zložení:  
- jednotková cena bez DPH  
- navrhovaná cena spolu bez DPH  
- jednotková cena vrátane DPH 
- navrhovaná cena spolu vrátane DPH. 

14.6. Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu 
a jej prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí 
byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude 
úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny 
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.  

14.7. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

14.8.  V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy 
stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny 
za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

14.9. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, 
ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené 
uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný 
zisk. 

15.Obsah ponuky  
 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
- Podmienky účasti: 
- Doklad o oprávnení poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 
- Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 1 A-B 

„Návrh na plnenie kritérií“ 
     

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   
    1. využitá metodika v učebnici            20% 
    2. požadovaný obsah                          20% 
    3. podiel praktickej a teoretickej časti  20% 
    4. cena s DPH                                     40%  
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 

17.Podmienky financovania:   
Zákazka bude realizovaná na základe uzatvorenej objednávky na dodanie učebníc. 
Ostatné podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v  prílohách tejto 
výzvy. 

18.Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  záväzná objednávka na predmet zákazky 
        

v Bratislave 09.07.2021 

  
Mgr. Ingrid Tomaškovičová v. r. 

vecný gestor 

Mgr. Iveta Mikšíková v. r. 
riaditeľka školy 

Prílohy:  
Príloha č. 1 A-B Návrh na plnenie kritérií  
Príloha č. 2 špecifikácia (príloha smernice č. 7) 
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