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V Ý Z V A 

na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 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 

SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča 

Sklenárova 1 

821 09 Bratislava 

IČO: 00893463 

 

Kontaktná  osoba: 

Adriana Piačeková – tel. číslo:  02/5341260, 0903 029 987 

                                   e-mail: piacekova.adriana@gmail.com  

 

 

2. NÁZOV A PREDMET ZÁKAZKY 

 

2.1 Názov zákazky:  
„ Kovové šatňové skrine delené 4-dverové ” 

 

2.2 Predmet zákazky: Nákup kovových šatňových skríň delených 4-dverových pre žiakov. 

 

          Technická špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 2 a č. 3„Výzvy na   predloženie ponuky“. 

Požadujeme zabezpečiť dopravu aj s montážou  na ulicu  Sklenárova 1, Bratislava. 

  2.3  Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

        39143121-0 - Šatníky 

                

2.4 Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je výber dodávateľa pre dodanie 10 ks kovových šatňových skríň 4-dverových 

delených, vrátane dopravy a montáže. Požadujeme uzamykanie skrine prispôsobené na visiaci 

zámok. 

 

3. PODMIENKY PLNENIA 

 

3.1  Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude vystavená objednávka. 

3.2 Termín realizácie predmetu zákazky:  najneskôr do 4.10.2019  

3.3 Predpokladaná hodnota zákazky do 1 650,- EUR bez DPH, celková cena s DPH 1 980,- Eur 

vrátane dopravy a montáže. 

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená aritmetickým priemerom na základe 

predchádzajúceho prieskumu trhu 
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4. OBSAH PONUKY 

            Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

 Podpísané čestné prehlásenia – Príloha č. 1 

 Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky (aktuálny výpis 

z obchodného registra, resp. iného registra ) 

 cenová ponuka na celý predmet zákazky v zmysle bodu 2.4 a Prílohy č. 2 a č. 3 s uvedením 

predpokladanej lehoty dodania a dĺžky záruky 

 fotografia kovovej skrine 

 

 

5. MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI 

PONUKY 

 

6.1.Uchádzač doručí ponuku elektronicky prostredníctvom : 

       e-mail:  piacekova.adriana@gmail.com 

6.2. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere uchádzača sa predkladajú v štátnom jazyku (t. 

j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom 

obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom 

jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka (neplatí pre 

uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť 

predložené v pôvodnom, tzn. v českom jazyku). 

 

6.3. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 12.09.2019 do 10:00 hod.  

       Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované. 

6.4. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 04.10. 2019. 

 

7. OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 

7.1.   Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti po vyhodnotení 

kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

7.2.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len u uchádzača, 

ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak 

uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil niektorý 

z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa 

podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, a tieto 

nedostatky nebolo možné odstrániť vysvetlením, resp. doplnením ponuky na základe výzvy 

verejného obstarávateľa, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a verejný obstarávateľ 

vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí. 
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7.3   Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v bode 4 „Výzvy na predloženie 

ponuky“, neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami 

a podmienkami uvedenými vo „Výzve na predloženie ponuky“ a neobsahuje také skutočnosti, ktoré 

sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

7.4  V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo 

strany verejného obstarávateľa, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie, resp. 

doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

 

8.  KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

8.1  Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky..  

 

8.2  Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude 

ponúknutú cenu považovať za konečnú. 

 

8.3  V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 

zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v 

prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná a 

nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

 

8.4  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť 

zmluvu so žiadnym uchádzačom. 

 

8.5  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky. 

8.6 Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote 

na predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk. 

8.7  Uchádzač predložením ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa 

uvedenými vo „Výzve na predloženie ponúk“. 

 

8.8  Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli 

v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím 

verejného obstarávateľa. 

 

9. OBCHODNÉ PODMIENKY  

9.1. Plnenie bude vykonané na základe objednávky.  

 

9.2. Platobné podmienky: Faktúra so splatnosťou 14 dní 
 

9.3. O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote viazanosti 

ponúk. 
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10. ZRUŠENIE PRIESKUMU TRHU 

10.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu.  
 

 

 

11. DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

11.1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať    

informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia 

ponúk. 
 

11.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 

bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

11.3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané 

a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

V Bratislave, dňa 06.09.2019 

 
 

 

                                                                                      ............................... 

 Ing. Tatiana Mókosová 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1:   Čestné vyhlásenia 

Príloha č. 2:   Technická špecifikácia  

Príloha č. 3:  Kovová skriňa - foto 
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Príloha č. 1: Čestné vyhlásenia 

Obchodné meno: 

Sídlo/ miesto podnikania: 

IČO: 

 

Čestné vyhlásenie  

k podmienkam zákazky 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami zákazky na predmet zákazky: „ Kovové šatňové skrinne 

delené 4-dverové ” ktoré určil verejný obstarávateľ v podmienkach zákazky.  

 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

 

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá 

ponuku ani nebudeme vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý predkladá ponuku. 

 

 

V............................  dňa................................... 

 

      

                                                                                          ................................................... 

                                   meno a priezvisko, funkcia 

                  podpis1 

 

 

 

 

 

1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t. j. jeho štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v obchodných záväzkových vzťahov. 
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Čestné vyhlásenie  

 

Obchodné meno: 

Sídlo/ miesto podnikania: 

IČO: 

 

Čestné vyhlásenie  

 

  

Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti – podmienky osobného postavenia podľa zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celom rozsahu 

podľa § 32 ods. 1 zákona.  
 

 

 

 

V............................  dňa................................... 

  

 

       

                      ................................................... 

                                                       meno a priezvisko, funkcia 

                                                   podpis1 

 

 

 

 

 

1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t. j. jeho štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v obchodných záväzkových vzťahov. 
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