Základná škola
Školská č. 526/53, 972 51 Handlová
Vec: Výzva na predkladanie ponúk
Základná škola, Školská ulica č. 526/53, 972 51 Handlová, IČO: 31201768, ako verejný
obstarávateľ v zmysle § 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 žiadame
o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
„Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej,
matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová - IKT“

Pre daný účel Vám verejný obstarávateľ zasiela túto výzvu na predloženie cenovej ponuky.
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov:
Základná škola, Školská č. 526/53, 972 51 Handlová
V zastúpení:
Mgr. Ľudmila Pogádlová, riaditeľka školy
IČO:
31201768
DIČ:
2021372298
Bankové spojenie: Prima banka a. s.
IBAN:
SK02 5600 0000 0090 5587 7002
Internetová stránka: www.zsskolska.sk
2. Miesto predloženia /doručenia ponuky:
Jana Grenčíková
Mestský úrad
Námestie baníkov č. 7
972 Handlová
3. Kontaktná osoba pre styk so záujemcami a uchádzačmi a na prevzatie ponuky:
osoba poverená realizáciou verejného obstarávania
Jana Grenčíková
Telefón:
+421 917 912 593
E-mailová adresa:
jana.grencikova@handlova.sk
4. Predmet obstarávania:
tovary

391622007 - 7 - Učebné pomôcky a zariadenia,
48000000 - 8 - Softvérové balíky a informačné systémy
30213300 - 8 - Stolový počítač
30213100 - 6 - Prenosné počítače
30232100 - 5 - Tlačiarne a počítač
38651600 - 9 - Digitálne fotoaparáty

Názov zákazky: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom
rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ
Školská, Handlová - IKT“
Nákup IKT pomôcok v rámci rozvíjania čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, ktoré
budú plne využívané na maximálne dosiahnutie merateľných ukazovateľov pri realizácií projektu.

Požadujeme len originálny, nový, nepoužitý a originálne zabalený tovar.

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Kúpna zmluva v ktorej bude uvedené, že uchádzač strpí výkon kontroly/ auditu súvisiaceho
s dodaným tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku (NFP) verejnému obstarávateľovi a oprávneným osobám poskytne potrebnú
súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontrol, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a ES.
6. Podrobný opis predmetu zákazky:
Podrobná špecifikácia tovarov s minimálnymi technickými parametrami a požiadavkami je
uvedená v neoddeliteľnej Prílohe č. 1 tejto výzvy.
Ak by sa v opise odvolávalo na konkrétnu značku, typ alebo výrobcu, platí odkaz „alebo
ekvivalentný“. Ekvivalentný produkt musí spĺňať minimálne kritériá na konštrukčné, záručné,
funkčné a estetické požiadavky podľa zákonných predpisov a noriem, podľa ktorých je dodávka
tovaru navrhnutá. Pripúšťa sa akceptuje sa ekvivalent iného výrobcu, výrobného postupu, značky
v rovnakej alebo vyššej kvalite. Uchádzač v rámci položky doplní konkrétny názov/značku.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
Hodnota: 21 735,74 bez DPH / 26 082,88 € s DPH.
8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti a cenová ponuka sa predkladá na celý predmetu
zákazky.
9. Miesto dodania predmetu zákazky a plnenia je:
Základná škola , Školská ulica č. 526/53, 972 51 Handlová
Predmet zákazky bude dodaný najneskôr do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy a doručenia
objednávky verejného obstarávateľa uchádzačovi umiestnenom na prvom mieste.
10. Financovanie predmetu zákazky:
Operačného programu 312000 - Ľudské zdroje:
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1.-01 - Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť
v základnej školy.
Názov projektu: „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja
čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská,
Handlová“ na programové obdobie 2014-2020
Kód projektu v ITMS2014+
312011S559
Predmet zákazky je spolufinancovaný
z vlastných zdrojov zriaďovateľa školy
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
11. Lehota na predloženie ponuky: 30.05.2019 do 10:00 hod.
12. Spôsob predloženia ponuky:
Cenovú ponuku je možné doručiť:
Poštou – na adresu uvedenú v bode 2 tejto výzvy alebo
Osobne – kontaktnej osobe uvedenej v bode 3 tejto výzvy, alebo e-mailom (elektronicky) na email kontaktnej osobe uvedené v bode 3 tejto výzvy.
Rozhodujúci je deň a čas doručenia ponuky a to aj v prípade predloženia ponuky prostredníctvom

poštovej zásielky /kuriérom. Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená.
Uchádzač predloží ponuku v zalepenej obálke označenej heslom:
„PONUKA NÁZOV TEJTO ZÁKAZKY – NEOTVÁRAŤ !“.
Na obálke bude uvedená adresa odosielateľa a adresáta.
V prípade doručenia elektronicky, uchádzač tieto údaje uvedie v samotnom e-maily.
Prípadná oprava zrejmých chýb v písaní a počítaní, resp. nesprávnosti, ktoré vznikli pri vyhodnotení
ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
13. Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do: 30.09.2019
14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR vrátane DPH zaokrúhlene na dve desatinné miesta. Uchádzač uvedie
cenu predmetu zákazky samostatne ako súčet cenových položiek na základe Prílohy č. 3 – Návrh
na plnenie kritéria ako súčet cenových položiek.
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledovné:
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cena
za celý predmet zákazky v EUR v rátane DPH. Ako druhý sa umiestni uchádzač, ktorý vo
svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
15. Pokyny na zostavenie ponuky / Požiadavky na predkladanie ponuky a jej obsah:
a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH,
telefón, e-mail, bankové spojenie č. účtu, kontaktná osoba).
V prípade, že z verejne prístupných zdrojov nie je možné overiť oprávnenie uchádzača
dodávať tovar, uchádzač predloží u právnických osôb napr. výpis z obchodného registra,
u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra, alebo obdobný doklad.
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – vyplnená Príloha č. 1 Výzvy.
Uchádzač pri každej položke uvedenie obchodný názov ním ponúkaného výrobku a jeho
špecifikáciu tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť, či ponúkaný tovar spĺňa minimálne
technické parametre a požiadavky uvedené v tejto Výzve.
c) Vyplnená príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritéria.
d) Podpísaný návrh Kúpnej zmluvy podľa bodu 5 Výzvy – vyplnená Príloha č. 2 výzvy. Verejný
obstarávateľ bude považovať podpísaný návrh Kúpnej zmluvy za súhlas uchádzača so
zmluvnými podmienkami.
16. Spôsob určenia ceny:
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 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.
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.
Ak je uchádzač platcom dane z predanej 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.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením
„Nie som platcom DPH“.

17. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobitného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedná predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý
zodpovedná predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
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.
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ e-mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk
vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli a uvedenie identifikáciu úspešného uchádzača.
Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak
a) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
b) nedostal ani jednu ponuku,
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedná požiadavkám určeným verejným
obstarávateľom
d) jej zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásila výzva na predkladanie ponúk, alebo ak všetky ponuky prekročia
výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade,
ak Riadiaci orgán / Sprostredkovateľský orgán (RO/SO) overí proces verejného obstarávania so
záporným výsledkom.
Verejný obstarávateľ bude uzatvárať Kúpnu zmluvu a na základe nej vystaví objednávku na
dodávku tovarov. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom po dni zverejnenia
zmluvy na webovom sídle obstarávateľa.

Mgr. Ľudmila Pogádlová, v. r.
riaditeľka školy

Príloha: 1. Špecifikácia požadovaných tovarov
2. Návrh kúpnej zmluvy - vzor
3. Návrh plnenia kritérií - vzor

