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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 (ďalej len „zákon 

o VO“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov verejného obstarávateľa: Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07  Bratislava 

IČO: 17337046 

Kontaktná osoba: Mgr. Ladislav Makó 

tel. č.: 0911 707 807 

e-mail: ladislav.mako2@gmail.com 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.vazka.sk 

 

2. Názov zákazky: 

„Zabezpečenie vzdelávacích služieb pre učiteľské kolektívy na rozvoj profesijných kompetencií 

v oblasti funkčnej gramotnosti“ 

 

3. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie vzdelávacích služieb pre učiteľské kolektívy na rozvoj 

profesijných kompetencií v oblasti funkčnej gramotnosti v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok:  

 Zameranie: Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a 

prírodovedná gramotnosť Názov výzvy: Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná 

gramotnosť na gymnáziu  

 Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 

 

Identifikácia predmetu obstarávania /podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV/ 

80340000-9 

 

4. Miesto plnenia: Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, 811 07  Bratislava 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 20 400,- € bez DPH 

 

6. Obhliadka plnenia miesta: Nepožaduje sa 

 



–   

 
 

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých 

sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku Operačný program Ľudské 

zdroje. Názov projektu : „Moderný Vazkár všestranne gramotný!“  

Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03. 

Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti vystavených faktúr je minimálne 15 dní a 

začína plynúť dňom  doručenia objednávateľa.  V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore 

s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, 

je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť 

až po doručení novej faktúry objednávateľovi.   

Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. 

 

8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejného obstarávania 

vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk uvedeného . 

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

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu (celkovú) cenu za poskytnutie predmetu 

zákazky v EUR s DPH. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 1 po 

x, kde x je počet uchádzačov. 

V cene za poskytnutie celého predmetu zákazky uvedenej v ponuke uchádzača budú započítané všetky 

náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky (napr. dopravné náklady, režijné náklady, 

mzdové náklady a pod.). Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na riadne poskytnutie predmetu 

zákazky. Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta.  

 

9. Podmienky účasti: 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce osobného 

postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO.  

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, uchádzač 

nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO, t. j. doklad o oprávnení 

dodávať tovar alebo poskytovať služby podľa predmetu zákazky.  

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods.1 

písm. e) a f) zákona o VO predložením čestného vyhlásenia, zápisom do zoznamu hospodárskych 

subjektov alebo vlastným predložením dokladov. 

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti 

podľa § 32 zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto 

spochybnených podmienok účasti. 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk: do 29. 11. 2019 do 10,00 hod. 

Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo osobne na adresu 

verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy s značením: „Súťaž-neotvárať- „Zabezpečenie 

vzdelávacích služieb pre učiteľské kolektívy na rozvoj profesijných kompetencií v oblasti 

funkčnej gramotnosti“ 



–   

 
Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované. 

Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto podmienkach  a neobsahuje také skutočnosti, ktoré 

sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov budú 

z verejného obstarávania vylúčené. 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Cenová  ponuka  bude  obsahovať  cenu  v EUR bez DPH  a cenu v EUR s DPH.    

 

11. Obchodné podmienky:  

Plnenie bude vykonané na základe objednávky. 

 

12. Dôvernosť a ochrana osobných údajov  

Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto verejného obstarávania nebude poskytovať alebo 

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

vyhodnotenia ponúk. 

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

bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

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 21.11.2019 

 

 

 

 

  

 

       PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD. 

        riaditeľka školy 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1:   Podrobný opis predmetu zákazky 

 

 


