
VÝZVA na predkladanie ponúk 
(zákazka 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") 

Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov verejného obstarávateľa: Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné

Adresa sídla: Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné

IČO: 35520078

Kontaktná osoba: Mgr. Adriana Bodová - štatutárny zástupca

tel. č.: +421 57 776 31 59

fax: +421 57 776 31 59

e-mail: skola@zshu.edu.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://zshu.sk


Názov zákazky: 
"Modernejšia škola"


Druh zákazky: 
Zákazka na dodanie tovaru


Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 24 694,79 € 

Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je inovácia odbornej učebne chémie nákupom nábytku a zariadenia 
v učebni chémie ZŠ Dargovských hrdinov v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená 
v prílohe č. 1 podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú všetky 
náklady priamo a nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (doprava, balné a všetky 
ostatné súvisiace náklady uchádzača).


Spôsob určenia ceny:  
1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov.


2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. 
Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa 



môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom 
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné 
miesta.


3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie:


- navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH

- sadzba DPH s % a vyčíslená hodnota DPH

- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH

4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 

označením "Nie som platcom DPH".


Výsledok verejného obstarávania: 
Kúpna zmluva


Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy: 
30 dní


Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 
Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ 
úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša 
uchádzač.


Podmienky účasti: 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti 
týkajúce sa osobného postavenia 
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov- musí byť oprávnený dodávať tovar, 
ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti na verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa §183 zákona, túto skutočnosť si overí 
verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, 
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 
hodnotená.




Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: 
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v 
súlade s platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, 
ktorý sa obstaráva.


Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH 

Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií vrátane vyplnenej Cenovej tabuľky 
uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy

Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj 
jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného 
v zozname položiek.


Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledovné: 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží 
najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa 
umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za 
predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď. 

Lehota na predkladanie ponúk:  
04. 08. 2021 do 10:00 hod.


Otváranie ponúk: 
04. 08. 2021 o 13:00 hod.


Miesto otvárania ponúk: 
ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 68  Humenné


Postup pri otváraní ponúk: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk.


Miesto a spôsob predloženia ponúk: 
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.

Ponuka predložená v elektronickej podobe: 
Ponuka doručená na emailovú adresu: alexovic@zshu.edu.sk

Do predmetu e - mailu treba uviesť heslo: "CENOVÁ PONUKA - Modernejšia škola" 
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená 
vyplnená Príloha č. 2 a Príloha č. 3, obe podpísané uchádzačom a štatutárnym orgánom 



uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie uchádzača, následne oskenované 
(scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.


Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:

Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné


Ponuka musí byť označená nadpisom:

"CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! - Modernejšia škola" 
Na obale musí byť viditeľne označnený odosielateľ - predkladanie ponuky / uchádzač 
(názov, sídlo, adresa).

V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená 
vyplnená príloha č. 2 a príloha č. 3, obe podpísané uchádzačom alebo štatutárnym 
orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené 
v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.


Obsah ponuky uchádzača: 
Uchádzač predloží v elektronickej resp. listinnej ponuke:

- vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií a cenovú tabuľku s nacenenými 

položkami - Príloha č. 2 tejto výzvy

- vyplnenú a podpísanú - Kúpnu zmluvu - Príloha č. 3 tejto výzvy.


Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty tejto vývzy a nebude možné 
uplatniť inštitút vysvetlenia resp. doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka 
hodnotená.


Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský 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. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
predklad do štátneho jazyka.


Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Uchádzačovi, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo výzve a bude na 
základe kritérií vyhodnotená ako úspešná, verejný obstarávateľ zašle informáciu o 
výsledku vyhodnotenia ponúk a oznámi mu, že uspel a vyzve ho k uzatvoreniu zmluvy. 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia 
ponúk, s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia 
ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré 
mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.


Zrušenie verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak:

- ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,




- nedostal ani jednu ponuku,

- ani jedna zpredložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným verejným 
obstarávateľom


Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami výzvy na predloženie 
ponuky.


Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom 
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 ods. 8 písm. b) 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.


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 nietorých zákonov.


Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk: 
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií a Cenová tabuľka s jednotlivými 
položkami

Príloha č. 3 - Kúpna zmluva


v Humennom, dňa 21. 07. 2021


	 	 	 	 	 	 	 	 Mgr. Adriana Bodová

	 	 	 	 	 	 	 	 riaditeľka školy




	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Príloha č. 1


OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
"Modernejšia škola" 

Základné údaje

Názov verejného obstarávateľa: Základná škola 
Adresa sídla/miesta podnikania: Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné

IČO: 35520078

Ulica č.: Dargovských hrdinov 19

Obec: Humenné

PSČ: 066 68


P. č. Názov položky/tovaru Merná 
jednotka

požadovaný 
počet kusov

1 stôl laboratórny pre študentov - pracovná doska osemhran, z 
vyskotlakého laminátu HPL - 1500 x 1500 x 16

ks 5

2 stôl laboratórny pre študentov - skrinková výbava, 4x skrinka 
dvierková s hornou zásuvkou, na kolieskach - v zostave oproti sebe, 
v. 880 mm

ks 5

3 stôl laboratórny pre študentov - mediálna výbava, voda, 1 x PP 
výlevka 300 x 300 x 250mm, 1x 3 - výtok studenej vody - 
umiestnené centrálne na stole

ks 5

4 stôl laboratórny pre študentov - mediálna výbava - elektro, 4 x 
spodný panel s 2 x 230V zásuvkou, 1 x prúdovým chráničom 16A, 1 
X LAN zásuvkou, zásuvkami pre nízke napätie

ks 5

5 stôl laboratórny demonštračný pre učiteľa - pracovná doska z 
vysokotlakého laminátu HPL, 3000 x 700 x 16 

ks 1

6 stôl laboratórny demonštračný pre učiteľa - skrinková výbava, 2 x 
skrinka dvierková š. 700mm, 1 x skrinka - 4 zásuvková š. 600 mm, 1 
x kovová podstava š. 900 mm, v. 880 mm

ks 1

7 stôl laboratórny demonštračný pre učiteľa - mediálna výbava - 
voda, 1 x keramická výlevka 445x445x265 mm, 1 x páková 
zmiešavacia batéria z mosadze s epoxy-polyesterovým povrchom

ks 1

8 stôl laboratórny demonštračný pre učiteľa - mediálna výbava - 
elektro, 1 x elektropanel učiteľa s 3 x 230V zásuvkou, 1x prúdovým 
chráničom 16A, 1 x LAN zásuvkou, 1 x central STOP tlačidlom pre 
okamžité prerušenie el. prúdu k žiackym stolom, zásuvky pre nízke 
napätie, 1 x zdroj nízkeho napätia pre reguláciu napätia do 
študentských stolov

ks 1

9 Odsávací box - korpus 1200 x 800 x 2500 mm, pravá bočnica 
presklená nad prac. doskou. Odsávací box podľa normy EN 14175. 
Vnútro z vysokotlakého laminátu HPL, rám s vertikálnym posuvom s 
bezpečnostným sklom a bezpečnostnou poistkou proti pádu rámu

ks 1



Miesto dodania: 
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné


Lehota dodania tovaru: 
30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom


Splatnosť faktúry: 
30 dní


10 Odsávací box - pracovná doska keramická, formát 1200 x 600mm, 
pre veľmi vysokú odolnosť voči chemickým činidlám

ks 1

11 Odsávací box - mediálna výbava - voda, 2x studená voda, 2x 
odpadová vanička, 2x ovládací ventil pre vodu na panele digestora

ks 1

12 Odsávací box - mediálna výbava - elektro, 4 x 230V zásuvka, 1x 
prúdový chránič 16A, 1x LED osvetlenie vnútorného priestoru, 1x 
vypínač osvetlenia, 1x vypínač ventilátora

ks 1

13 Odsávací box - spodná úložná skrinka na chemikálie PP š. 600mm, 
s 1x záchytnou vaňou

ks 1

14 Odsávací box - ventilátor potrubný 230V, s dopojením do dĺžky 2 
bm

ks 1

15 Skriňa na pomôcky, horná časť s presklenenými dvierkami (rámček 
z LDTD), spodná časť s plnými dvierkami, kovové úchytky, rektifik. 
kovové nožičky, 900x550x2020 

ks 4

16 stôl pre študentov - pracovná doska LDTD hr. 18 mm (s hranou hr. 
2mm) lichobežníkového tvaru + kov. konštrukcia 1200 x 800 x 
750mm

ks 15



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Príloha č. 2


NÁVRH UCHÁDZAČA 
NA PLNENIE KRITÉRIÍ A CENOVÁ TABUĽKA 

Názov zákazky: "Modernejšia škola" 

Základné údaje

Názov/obchodné meno uchádzača:  
Adresa sídla/miesta podnikania: 

IČO: 

Ulica č.: 

Obec:

PSČ: 

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH


Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom verejného 
obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú 
verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady. 

V...............................dňa...........................2021 
 

----------------------------------------------- 

Meno, priezvisko, funkcia

podpis uchádzača / štatutárneho orgánu / osoby splnomocnenej na konanie* za uchádzača 

+ odtlačok pečiatky uchádzača (v prípade ak sa vyžaduje pri konaní uchádzača v zmysle zápisu do 
príslušného registra, do ktorého je uchádzač zapísaný) 

P. č. Názov 
položky/ 
tovaru

Merná 
jednotka

Požadovaný 
počet kusov

Cena 
za 1 ks 
v EUR 
bez 
DPH

Sadzba 
DPH v 
%

Suma 
DPH 
v EUR

Cena 
za 1 ks 
v EUR 
s DPH

celková 
cena za 
požadované 
množstvo v 
EUR bez 
DPH

suma 
DPH 
v 
EUR

celková cena 
za 
požadované 
množstvo v 
EUR s DPH

1

2

3

....

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Najnižsia cena v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky



* Nehodiace sa prečiarknuť 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


Príloha č. 3


Návrh - KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513 / 1991 Zb. obchodného zákonníka, v 

znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva")


Čl. I 
Zmluvné strany 

Predávajúci: 

Meno/Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 

(ďalej len "Predávajúci")


a


Kupujúci: 

Názov: Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 
Zastúpený:	 	 Mgr. Adriana Bodová

Sídlo:		 	 Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné

IČO:	 	 	 35520078

DIČ:	 	 	 2021330608

Banka:	 	 Tatra banka, a.s.

IBAN: 	 	 SK37 1100 0000 0026 2506 6703


(ďalej len "Kupujúci")

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu ako "Zmluvné strany")


uzatvárajú túto kúpnu zmluvu v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513 / 1991 Zb. 
obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.




Čl. II 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je nákup nábytku a zariadenia do učebne chémie ZŠ 
Dargovských hrdinov v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.


2.2 Predmet Zmluvy výslovne uvedený v článku II bode 2.1 Zmluvy je Predávajúci povinny 
dodať a predať Kupujúcemu, zároveň je Kupujúci povinný tento predmet kúpy prevziať od 
Predávajúceho.


Čl. III 
Cena a platobné podmienky 

3.1 Kúpna cena za predmet Zmluvy bola stanovená dohodou Zmluvných strán podľa čl. II 
Zmluvy a predstavuje sumu....doplní uchádzač.... - € (slovom: .........eur).


3.2 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za predmet kúpy bezhotovostne na bankový 
účet Predávajúceho uvedený v čl. I Zmluvy, a to do 30 kalendárnych dní po doručení 
faktúry s náležitosťami podľa platných a účinných predpisov.


Čl. IV 
Termíny plnenia 

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy uvedený v čl. II Zmluvy v termíne do 
30 kalendárnych dní po podpise Zmluvy obidvoma Zmluvnými stranami, a to vrátane 
vystavenia faktúry.


Čl. V 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy uvedený v čl. II Zmluvy riadne a včas 
podľa tejto Zmluvy. V prípade omeškania s dodaním predmetu riadne a včas je Kupujúci 
oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od Zmluvy je účinné doručením písomnoho 
vyhotovenia od Zmluvy Predávajúcemu.


5.2 Kupujúci je povinný si predmet Zmluvy riadne prezrieť a zistené závady bezodkladne, 
najneskôr však do 3 dní odo dňa prevzatia písomne uplatniť.




5.3 Predávajúci je povinný v prípade zistenia vád na predmete Zmluvy Kupujúcim tento 
predmet Zmluvy, prípadne jeho časť bezodkladne, najneskôr však do 5 dní vymeniť za 
bez vád.


5.4 Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas uhradiť kúpnu cenu podľla čl. III Zmluvy. V prípade 
omeškania s platbou je Predávajúci oprávnený účtovať si úrok z omeškania vo výške 9 % 
ročne z kúpnej sumy až do dňa pripísania platby na účet uvedený v čl. I Zmluvy.


5.5 Vlastnícke právo Kupujúceho k predmetu Zmluvy prechádza dňom riadneho prevzatia 
predmetu Zmluvy Kupujúcim podľa čl. II Zmluvy.


Čl. VI 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

6.1 Túto Zmluvu možno meniť len písomnými očíslovanými dodatkami, ktoré podpíšu obe 
Zmluvné strany.


6.2 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží 
Predávajúci a dva rovnopisy Kupujúci.


6.3 Zmluvné strany sa dohodli a prehlasujú, že obsah Zmluvy sa zhoduje s prejavmi ich 
vôle, Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné 
strany si Zmluvu prečítali a jeho obsahu porozumeli, pričom na znak súhlasu túto Zmluvu 
vlastnoručne podpísali.


6.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle Kupujúceho.


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


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


	 	 Predávajúci 	 	 	 	 	 	 Kupujúci



