
 

 

  Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 
            tel.: +421 55 2021 333    e-mail: srobarka@srobarka.sk 

 

 

 

                                      VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY – PRIESKUM TRHU 
            ( ďalej len „Výzva“) 
 

realizovaná postupom zadávania zákazky 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 „ZVO“) 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:                     Gymnázium,   Šrobárova 1, Košice 
Sídlo:                       Šrobárova 1, 042 23 Košice 
IČO:                      00160989 
Zastúpený:             Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Mgr. Monika Sabová 
Email:                      sabova@srobarka.sk 
 
2. Predmet zákazky 
 
2.1 Názov zákazky: 
            „Nákup kníh – IB  projekt “   
 
2.2 Spoločný slovník obstarávania:  
             22110000-4 - Tlačené knihy, 22111000-1 - Knihy pre školy 
            60000000-8 Dopravné služby ( bez prepravy odpadu) 
             
2.3 Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky:  
             Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 
                               
2.4 Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky:   
              Do 15. marca 2022  
                         
3. Opis predmetu  a špecifikácia zákazky: 
            Predmetom    zákazky    je    nákup     a    dodanie  kníh  pre potreby IB projektu podľa     
           špecifikácie predmetu zákazky v Prílohe č. 1 tejto výzvy.      
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       Iné požiadavky na predmet zákazky:         

1. Cena vrátane dopravy na miesto plnenia a jeho vyskladnenia u objednávateľa. 
2. Požadujeme tovar nový, nepoužitý a nepoškodený. 
3. V prípade reklamácie  požadujeme prevzatie tovaru u objednávateľa. Vysporiadanie 

reklamácie požadujeme najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia reklamácie.                       
 
4. Predpokladaná   hodnota   predmetu    zákazky:   na základe prieskumu trhu 
 
5. Predkladanie cenových ponúk  
 
5.1    Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 18/1996 Z. z.  cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Cena 
bude stanovená v mene EUR.  Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky 
náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy a jej príloh.   

             Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR.  
             Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.   
             Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom jazyku.  
             Uchádzači vypracujú a predložia cenovú ponuku na predmet zákazky – Príloha č. 2 

výzvy Návrh na plnenie súťažných  kritérií a uvedú cenu bez DPH a cenu vrátane 
DPH na celý predmet zákazky.  

             Súčasťou návrhu na plnenie súťažných kritérií je  súhlas s tým, aby cenová ponuka 
predložená na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky bola okrem využitia pre 
určenie predpokladanej hodnoty zákazky využitá a vyhodnotená v následnom zadávaní 

zákazky s nízkou hodnotou, ak to bude uplatniteľné .         
 5.2    Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača, vrátane 

dopravy, potrebné k zhotoveniu predmetu zákazky.  Uchádzačovi nevznikne nárok na 
úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu 
zákazky. 

5.3       Cena je maximálna a nebude možné ju meniť smerom hore. 
5.4   Dátum  začatia verejného obstarávania  je 4.2.2022 a lehota na predkladanie  ponúk 

je určená do 18.2.2022  do 12.00 hod. 
5.5  Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe osobne, poštou alebo iným 

doručovateľským subjektom v uzatvorených obálkach a označujú sa „Nákup kníh – IB 
projekt -  VO neotvárať“. 

5.6 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť : 
 Gymnázium,  Šrobárova 1, 042 23 Košice  
 
6. Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky 
 
6.1      §  32 Osobné postavenie, ods. 1, písm. e):  
           1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia: 
            Je oprávnený dodávať tovar, alebo poskytovať službu. Na vyhodnotenie splnenia 

podmienky účasti osobného postavenia verejný obstarávateľ    vyžaduje    od    
jednotlivých    uchádzačov    predloženie   dokladu o oprávnení podnikať v oblasti 



 

predmetu zákazky: Doklad o oprávnení podnikať v oblasti týkajúcej sa predmetu 
zákazky (Výpis zo ŽR alebo OR, resp. iného registra, v ktorom je uchádzač v zmysle 
platných predpisov registrovaný) , stačí fotokópia.       

 
                   
 6.2      § 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. f): 
            Uchádzač  musí  spĺňať   podmienku  účasti  týkajúcu sa osobného postavenia   podľa   
            § 32  ods. 1  písm.  f)  zákona  o   verejnom  obstarávaní.   Pre   splnenie   predmetnej    
            podmienky   účasti   sa   vyžaduje  predloženie  dokladu   uvedeného  v  §   32  ods.  2    
            písm.  f) – doloženým  čestným vyhlásením podľa prílohy č. 3 tejto výzvy.  
 
7.  Vyhodnotenie ponúk a kritérium na hodnotenie cenových ponúk  
 
7.1    Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil všetky 

podmienky účasti a nepredložil všetky požadované doklady ako dôkazné prostriedky 
alebo poskytol nepravdivé informácie  v súvislosti s podmienkami účasti, obsah 
ktorých je požadovaný v tejto výzve a jej prílohách. 

7.2 Kritériom na vyhodnotenie   ponúk   zadávanej zákazky   bude   najnižšia celková 
cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky.  

             Po   zrealizovaní    postupu    podľa     zákona    č. 343/2015 o   verejnom   obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých  zákonov verejný obstarávateľ príjme ponuku 
uchádzača   s   najnižšou   celkovou    cenou   v eurách s DPH za celý predmet zákazky  

            a   bude   s úspešným uchádzačom podpísaná Kúpna zmluva.   
 7.3   Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt. Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže 

sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na 
predloženie ponúk.  

              Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom formou elektronickej 
komunikácie. 

 
8. Obsah ponuky 
 
8.1  Ponuka musí obsahovať: 
             Vyplnený doklad – Špecifikácia predmetu zákazky a cenová ponuka – Príloha č. 1 

výzvy a  Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 2 výzvy, 
Podpísané čestné vyhlásenie – Príloha č. 3 výzvy, 
Podpísaný návrh Kúpnej zmluvy – Príloha č. 4 výzvy. 
 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  
 
9.1.      Predmet   zákazky    bude     financovaný    z   rozpočtových    prostriedkov    verejného   
            obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je   
            14 dní odo dňa jej doručenia.  
9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať niektorú z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo 
budú v rozpore  s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, ak uchádzač 
nesplní podmienky účasti, alebo predložená ponuka nebude zodpovedať určeným 
požiadavkám na predmet zákazky.  



 

 
10. Prílohy  
        
            Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky a cenová ponuka, 
            Príloha č. 2 -  Návrh plnenia súťažných kritérií, 
            Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie,  
            Príloha č. 4 – Návrh Kúpnej zmluvy. 
            
V Košiciach dňa 1.2.2022 
Vypracovala: Mgr. Monika Sabová 
Schválila:  Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 


