
 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA  

Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica 

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupinu odborov 24 – strojárstvo 

 

 
 

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  CENOVÝCH   PONÚK 
na zadanie 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 

„zákon o verejnom obstarávaní“) 

 
 
Zadávateľ/verejný obstarávateľ:  

Názov organizácie: Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica 
Sídlo organizácie: Športovcov 341/2, 01749 Považská Bystrica 
Zodpovedná osoba: Mgr. Štefan Capák - riaditeľ 
IČO:   17050561 
DIČ:   2020712617 
IČDPH:  SK2020712617 
Kontaktná osoba: Ing. Jana Briestenská 
E-mail:   jana.briestenska@sosjpb.sk 
Telefón:   042/4327005 
 

Názov zákazky:  

„Stoly do odborných učební“ 

Zatriedenie predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) :  
39121200-8 Stoly 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom kúpy sú stoly do odborných učební v počte 18 ks podľa prílohy s  nasledovnou 
špecifikáciou: 
konštrukcia 40x40 mm joklovina,  
plastové krytky nôh,  
doska stola: 18 mm hrubá kompaktná doska,  
polica 18 mm laminátová doska s 2 mm ABS hranou, v strede delená, 2 miestny 
 
Lehota plnenia zákazky:  
9-12/2020 
 
Miesto realizácie zákazky:  
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica 
 
Kritérium pre hodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena za celý predmet obstarania (zákazky) v eurách s DPH. 
Víťazom sa stane uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a ktorého cenová ponuka zo všetkých 
predložených ponúk bude najnižšia. 
 
Podmienky účasti:  
Verejného  obstarávania  sa  môže  zúčastniť  uchádzač, ktorý  spĺňa  tieto  podmienky  účasti:  
1. Uchádzač  musí  byť  oprávnený dodávať tovar  [§ 32 ods.1 písm. e) ZVO]. 



2. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v SR  alebo v štáte sídla, miesta  podnikania alebo obvyklého pobytu [§ 32 ods. 1 písm. 
f) ZVO].  
3. U uchádzača nesmie existovať dôvod  na  vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO  
   (existencia konfliktu záujmov). 
 
Obsah ponuky: 
- Uchádzač doloží  fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar,  ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky   (nemusí byť úradne  osvedčené), t.j. Výpis z OR, Výpis zo Živnostenského registra......  
 

- Uchádzač doloží Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu (viď Príloha č.1), 
 

- Uchádzač doloží  Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci predmetného 
verejného obstarávania (viď Príloha č. 2), 
 

- Uchádzač doloží Cenový návrh  na  plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (viď Príloha č.3). 
 
Lehota doručenia ponúk : 
 
do 21. 10. 2019 do  10:00 hod. 
 
 
Spôsob predkladania ponúk:  
 
elektronicky na e-mailovú adresu kontaktnej osoby: jana.briestenska@sosjpb.sk s označením: 
SÚŤAŽ – „Stoly do odborných učební“ – NEOTVÁRAŤ! 
 
 
V Považskej Bystrici dňa 16. 10. 2019 
 
 
 
 
       ---------------------------------------------- 
            Mgr. Štefan Capák 
              riaditeľ SOŠ s 
 
 
 
 
 
Prílohy : 
Príloha č. 1: Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo VO 
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
Príloha č. 3: Cenový návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 



 

 

 

 
Príloha č. 1 
 

 
 

Čestné vyhlásenie 
podľa § 32 odseku 1, pís.) f o zákaze činnosti vo verejnom obstarávaní 

vo verejnej súťaži, v obstarávaní 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 „zákon o verejnom obstarávaní“, resp. ZVO)  

 

Zaslaním Výzvy zo dňa ........................ na predmet zákazky „Stoly do odborných učební“ 

čestne vyhlasujem,  
 
že ku dňu predkladania ponúk................................. nemám uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
 
 
Uchádzač  
 
Obchodné meno:  .................................................................. 

Adresa podnikania: ................................................................... 

IČO:   ................................................................... 

 
 
 
(Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, tak je potrebné uviesť  všetkých členov a ich 

identifikačné údaje.)    

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

     Meno, podpis štatutárneho orgánu uchádzača a pečiatka 
 
 
 
  



 

 

 

 
Príloha č. 2 

 

Čestné vyhlásenie 
o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača 

 

Názov a sídlo uchádzača ......................................................................................................... zastúpený (titul, meno, 

priezvisko štatutárneho zástupcu ) ..............................................................., ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do 

verejnej súťaže, 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 „zákon o verejnom obstarávaní“, 

resp. ZVO) vyhlásenej verejným obstarávateľom: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 

Považská Bystrica, Slovenská republika IČO: 1705061 na predmet zákazky: Tovary, pod názvom: Stoly do 

odborných učební 

čestne vyhlasujem,  

 

že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

1. som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla 

byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 ZVO akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k 

zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania, 

2. neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo 

akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

3. budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt 

záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného 

obstarávania, 

4. poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné 

informácie. 

 

Meno a priezvisko, titul:  

Funkcia:  

Podpis:  

Dátum a miesto:  

 

  



 

 

 

 
 

Príloha č. 3 

 
 

Cenový návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
 

 
Názov uchádzača: 
 

 

Adresa sídla:   
 

 

Identifikačné číslo  uchádzača (IČO): 
 

 

Daňové identifikačné číslo (DIČ): 
 

 

Štatutárny zástupca uchádzača: 
 

 

Telefón: 
 

 

E-mail: 
 

 

  
 
Vypĺňa platca DPH*: 
Názov zákazky: Stoly do odborných učební 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
„Celková cena za požadovaný predmet zákazky v EUR s DPH“ 

Cena celkom bez DPH 
(EUR) 

 

DPH ........... % (EUR)  

Cena celkom s DPH 
(EUR) 

 

 
Vypĺňa neplatca DPH*: 
Názov zákazky: Stoly do odborných učební 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
„Celková cena za požadovaný predmet zákazky v EUR s DPH“ 

Cena celkom (EUR)  

 
*Týmto predkladáme našu cenovú ponuku. Cenová ponuka zahŕňa všetky náklady spojené 
s predmetom zákazky.  
 
 
 
V ...............................................dňa................................. 
         
  
 
 
 
 
 
        ..................................................... 
         Podpis a pečiatka 
 



Zvarovacia zostava
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