Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava-Vrakuňa
Výzva na predkladanie ponúk na zákazku 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 ako „výzva na predkladanie ponúk“)
___________________________________________________________________________
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Základná škola, Železničná 14, Bratislava- Vrakuňa
Adresa:
Železničná 14, 821 07 Bratislava- mestská časť Vrakuňa
IČO:
30810655
Štát:
Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Mgr. Andrea Macháčová
Kontaktná osoba:
Mgr. Ľubica Vaňková
Telefón:
0915 157 903
E-mail:
obstaravanie@zszelba.sk
Adresa webového sídla verejného obstarávateľa (URL): www.zszelba.edupage.org
2. Názov zákazky: „Obstaranie učebníc pre 1. stupeň ZŠ“
3. Druh zákazky: tovary
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 22112000-8 Učebnice
5. Miesto a doba dodania predmetu zákazky: Základná škola, Železničná 14, 821 07
Bratislava- mestská časť Vrakuňa, do 23.8.2021.
6. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je nákup a dodanie učebníc pre 1. stupeň
ZŠ. Špecifikácia a rozsah predmetu zákazky sa nachádza v Prílohách č.1-4.
7. Komplexnosť uskutočnenia predmetu zákazky:
Uchádzač predkladá ponuku na jednotlivé časti zákazky, alebo na celý predmet zákazky
v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v prílohách č. 1.-4.
tejto výzvy. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj
variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň
hľadieť, akoby nebolo predložené. Celý predmet zákazky musí byť v súlade so „Zoznamom
schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov,
odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých
ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky – 2021“.
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 424,83 € bez DPH
V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota
zákazky, alebo ak predložená ponuka bude prekračovať finančné prostriedky, ktoré má
verejný obstarávateľ k dispozícii, môže verejný obstarávateľ považovať takú ponuku za
neprijateľnú a má právo ju neprijať.
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9. Lehota na predkladanie ponúk: 8.6.2021 do 13:00 hod.
10. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Na základe výsledku
postupu zadávania tejto zákazky bude uzavretá medzi verejným obstarávateľom na jednej
strane a úspešným uchádzačom na druhej strane Objednávka.
11. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 23.8.2021.
12. Platobné podmienky: Učebnice sú financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu SR. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.
13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšie jednotkové ceny v Eur s DPH
14. Splnenie podmienok účasti:
-

Uchádzač musí byť oprávnený dodávať učebnice. Musí mať zapísanú v obchodnom
registri činnosť „kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)“ alebo obdobnú
činnosť. Uchádzač nemusí predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
podľa predchádzajúcej vety, nakoľko verejný obstarávateľ použije dostupné údaje z
informačných systémov verejnej správy.

-

Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač nemusí predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa
predchádzajúcej vety, nakoľko verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí sám na
webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

-

U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní (existencia konfliktu záujmov).

15. Zostavenie ponuky: Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne
daná, vyjadrená v eurách. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady
potrebné na uskutočnenie celého požadovaného predmetu zákazky. Cena sa nesmie meniť
počas doby dodania. Ponuku vypracuje uchádzač v zmysle tejto výzvy na predkladanie
ponúk. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
cenu uvedie ako celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu bez DPH a na skutočnosť zreteľne
upozorní/uvedie v ponuke. Uchádzači uvedú svoje ceny zaokrúhlené na 2 desatinné čísla.
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Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku.
16. Obsah ponuky uchádzača: Uchádzač doručí obstarávateľovi ponuku, ktorá bude
obsahovať:
-

Návrhy na plnenie predmetu zákazky, ktoré môžu byť vypracované ako Prílohy č. 1.-4.
tejto výzvy, alebo ako vlastné cenníky, produktové listy a pod.

-

Návrhy na plnenie predmetu zákazky musia obsahovať úplný názov učebníc a autora
jednotlivých učebníc, ktoré budú uchádzačom ponúknuté, v súlade s požiadavkami
verejného obstarávateľa, uvedenými v Prílohách č.1-4 tejto výzvy.

17. Miesto a spôsob doručenia ponuky: Ponuku je možné doručiť verejnému obstarávateľovi
doručiť v listinnej alebo elektronickej podobe.
-

Listinná podoba:

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou, prípadne
kuriérskou službou pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke
označenej slovami VEREJNÉ OBSTARÁVANIE- NEOTVÁRAŤ a heslom : „Obstaranie
učebníc pre 1. stupeň ZŠ“ na adresu: Základná škola, Železničná 14, 821 07 BratislavaVrakuňa. V pracovných dňoch, v čase 8:00 – 15:00 hod.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo
osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie
ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi na vyššie uvedenú
adresu (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty
nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované. Ponuky doručené po lehote na
predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené neotvorené.
-

Elektronická podoba:

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi v elektronickej podobe,
e-mailom, na adresu: obstaravanie@zszelba.sk
Dokumenty, ktoré sú podpísané a opatrené pečiatkou v listinnej podobe, sa e-mailom
predkladajú v skenovanej podobe.
18. Lehota viazanosti ponúk do: 31.7.2021
19. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné. Uchádzačom výsledok verejného
obstarávania bude oznámený.
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20. Ďalšie informácie:
-

Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky určené
verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu celkovú cenu v Eur
s DPH v jednotlivých častiach zákazky. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako
neúspešné.

-

V prípade, ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením
zmluvy, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako
ďalší v poradí a splní podmienky určené verejným obstarávateľom a náležitosti ponuky.

-

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

-

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných
prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.

-

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z
nasledovných dôvodov: a) nebude predložená ani jedna ponuka, b) ani jeden uchádzač
nesplní podmienky účasti, c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať
určeným požiadavkám v tejto výzve na predkladanie ponúk, d) všetky ponuky
uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky určená
verejným obstarávateľom, e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné
obstarávanie vyhlásilo.

-

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Bratislave, dňa 2.6.2021
Mgr. Andrea Macháčová, v. r.
riaditeľka školy

Prílohy:
-

Príloha č.1- Učebnice pre 1. ročník
Príloha č.2- Učebnice pre 2. ročník
Príloha č.3- Učebnice pre 3. ročník
Príloha č.4- Učebnice pre 4. ročník

