
 

  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 výber úspešného poskytovateľa 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“) 

 
 
I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: 
 Názov organizácie: Stredná odborná škola strojnícka 
 Adresa organizácie: Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica 
 IČO:   17050561 

DIČ:   2020712617 
 Kontaktná osoba:  Ing. Jana Briestenská 
 Telefón:   042/4326404 
 E-mail:   jana.briestenska@strojnickapb.sk 
 Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.sosjpb.sk 
  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní 
  
 
II. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:  „Podstavec pod učiteľskú katedru – 14 ks“ 
 

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru 
 
Postup: podľa § 117 zákona č. 343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov.  
 

         Spoločný slovník obstarávania: 39160000-1 
 
 
Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 2968,00 € 

 
III.    OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

 vyvýšená podstava pre pracovný stôl a stoličku 
 materiál konštrukcie:  na báze dreva,  odolné olejom a vlhkosti - nenasiakavý 
 povrchová úprava: základná 
 nosnosť min.300 kg 
 dodávka na miesto prevádzky  

 
TECHNICKÉ PARAMETRE 

Výška (cm) 18

Šírka (cm) 200

Dĺžka (cm) 180



 

  
     
 
 

Farba  Šedá  

Nosnosť (kg) 300

Počet 14 ks  
 

 
LEHOTA  PLNENIA  ZÁKAZKY: do 31.01.2022 

 
MIESTO PLNENIA  ZÁKAZKY:  Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská 
Bystrica 
 

IV. SPÔSOB URČENIA CENY: 
- verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku formou ocenenia Prílohy č. 1 tejto výzvy,  
- ceny uvedené v ponuke uchádzača budú cenami konečnými, ktoré musia zahŕňať všetky náklady 

uchádzača na riadne plnenie predmetu zmluvy, 
- cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov                    

a ostatnými platnými predpismi a musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky, 
- v predloženej cenovej ponuke je potrebné uviesť navrhovanú jednotkovú zmluvnú cenu celkom bez DPH, 

výšku DPH, jednotkovú cenu celkom s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú 
zmluvnú jednotkovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH,  vyznačí v predmetnej prílohe. 

- ceny musia byť stanovené v mene eur, zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 
 
V.    KRITÉRIUM PRE HODNOTENIE PONÚK NA ZÁKLADE: najnižšia cena s DPH vyjadrená v mene eur za celý 
predmet zákazky.  

 
Spôsob  hodnotenia kritérií: poradovým systémom.  
Ponuky budú vyhodnocované vzostupným poradovým systémom zoradené od najnižšej cenovej ponuky.  

Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorého ponuka sa na základe pravidiel na uplatnenie kritéria na 
hodnotenie ponúk umiestni na prvom mieste, t.j. uchádzač s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky. Ostatné 
ponuky budú zoradené vzostupne podľa výšky ponúkanej celkovej ceny za predmet zákazky, t.j. ponuke s najvyššou 
celkovou cenou za predmet zákazky bude priradené najvyššie poradové číslo. 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek 
na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo 
zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom 
elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď 
po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva. 
Za celkovú cenu u platcu DPH sa považuje cena vrátane DPH. Za celkovú cenu u neplatcu DPH je to cena celkom. 
 
VI. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO  a nesmie u neho existovať dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. 
 

 
Uchádzač preukazuje podmienky účasti: 

zákon č. 343 /2015 Z. 
z. o verejnom 
obstarávaní a 
o zmene a  doplnení 
niektorých zákonov v 

je oprávnený poskytovať službu, ktorá je 
predmetom zákazky, 
 

Uchádzač predloží: 
Výpis zo živnostenského, resp. 
obchodného registra, ZHS, a pod. 
(nemusí byť úradne  osvedčené)  
Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť 



 

  
     
 
 

znení neskorších 
predpisov,  § 32 ods. 
1 písm. e)  
 
 
 

údaje z informačných systémov verejnej 
správy a overiť si  oprávnenie uchádzača 
realizovať predmet zákazky  napr.   
z verejne prístupného registra na stránke 
www.orsr.sk, alebo www.zrsr.sk, alebo 
www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne 
prístupnom registri. 

zákon o verejnom 
obstarávaní 343/2015 
Z. z. v znení 
neskorších predpisov, 
§ 32 ods. 1 písm. f)  
 

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo   
v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu, 

Uchádzač predloží: 
Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní. 
Uvedené sa deklaruje predloženým 
čestným vyhlásením (Príloha č. 2 tejto 
výzvy) zo strany uchádzača.  

zákon o verejnom 
obstarávaní 343/2015 
Z. z. v znení 
neskorších predpisov, 
§ 40 ods. 6 písm. f) 
 

konflikt záujmov podľa § 23 nemožno 
odstrániť inými účinnými opatreniami 
 

Uchádzač predloží: 
Čestné vyhlásenie o neprítomnosti 
konfliktu záujmov v rámci 
predmetného verejného obstarávania. 
Uvedené sa deklaruje predloženým 
čestným vyhlásením (Príloha č. 2 tejto 
výzvy) zo strany uchádzača. 

Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienky účasti prostredníctvom zápisu v Zozname 
hospodárskych subjektov (ZHS) podľa § 152 ZVO alebo inom ekvivalentnom zozname platnom v Európskej únii, 
ak tento zápis preukazuje požadovanú skutočnosť.  

 
 
VII. OBSAH PONUKY: 

Ponuku je potrebné predložiť vo formáte .pdf. a musí obsahovať tieto dokumenty: 
 
1. Cenová ponuka uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1 tejto výzvy)  
2. Doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Za účelom 

preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie fotokópie tohto dokladu, u právnických osôb je to napr. 
výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Nemusí byť úradne 
osvedčené. Uvedený doklad o oprávnení podnikať sa nevyžaduje v prípade, ak má uchádzač aktuálny platný 
zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk alebo v inom, 
verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí 
verejný obstarávateľ.  

3. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a čestné vyhlásenie 
o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci predmetného verejného obstarávania podpísané osobou/osobami 
oprávnenou konať za uchádzača. (Príloha č. 2 tejto  výzvy) 

 
VIII.  OBCHODNÉ PODMIENKY:  

 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy.  Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ 
požadovať len od úspešného uchádzača a bude predmetom rokovania o uzavretí zmluvy. 

 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky / zálohy. Predmet zákazky bude financovaný formou 
bezhotovostného platobného styku. Platba sa bude realizovať na základe doručenej faktúry. Splatnosť faktúry 
je do 30 dní odo dňa jej doručenia  verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi. Faktúra vystavená 
poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou 
Slovenskej republiky. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo 
vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti 
pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi. 



 

  
     
 
 

 Ak sa poskytovateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, 
aby bola v súlade  s vysúťaženou cenou  t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala 
cene, ktorá sa vysúťažila. 

 
IX.     LEHOTA DORUČENIA PONÚK:  

29.11.2021 do 11:00 hod. 
 

X.      SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK:   
Ponuku na predmetnú zákazku predkladá uchádzač osobne, poštou na adresu: Stredná odborná škola 
strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica alebo elektronicky na e-mailovú adresu: 
jana.briestenska@strojnickapb.sk do 29.11.2021 do 11.00 hod. označenú heslom: Súťaž – „Podstavec pod 
učiteľskú katedru – 14 ks“- Neotvárať. 

 
             Kontaktná osoba: Ing. Jana Briestenská, tel.: 042/4326404 

 
Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuku: 
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. 

 
XI.    Zákazka sa týka projektu/programu financovaného  z fondov EÚ: 

Nie 
 

XII.   Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 22.11.2021 
 

ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
 

 Otváranie ponúk bude neverejné, verejný obstarávateľ oznámi emailom všetkým uchádzačom, ktorých 
ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho 
ponuku prijíma. Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli. 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne súťaž zrušiť. 
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých  bolo toto 

zadávanie zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní vyhlásené, ak ani jeden uchádzač 
nesplní podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným 
požiadavkám na predmet  zákazky, resp. ak ponuky prekročia finančné možnosti verejného 
obstarávateľa. 

 V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť. 
 

 
V Považskej Bystrici, dňa: 22.11.2021 
 
 
 
 

Mgr. Štefan Capák 
                           riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, 
Príloha č. 2- Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti VO  a čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti 
konfliktu záujmov, 
Príloha č. 3  - Nákres podstavca pod učiteľskú katedru. 


