
 
 

Spojená škola Kollárova 17, Sečovce, Kollárova 17, 078 01 Sečovce, IČO: 35568356 
 

Spojená škola Kollárova 17, Sečovce, Kollárova 17, 078 01 Sečovce, IČO: 35568356 ako verejný 
obstarávateľ v zmysle § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky 
v zmysle § 117 na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom: 
 

„Literárne pomôcky na rozvoj gramotností“ 
 

1 .  Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov: Spojená škola Kollárova 17, Sečovce  
Sídlo:  Kollárova 17, 078 01 Sečovce 
Krajina:  Slovenská republika  
Štatutárny zástupca:   PaedDr. Michaela Štundová, MBA, riaditeľka školy   
IČO:  35568356 
DIČ:  2022060238 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Číslo účtu: SK32 8180 0000 0070 0022 6538  
Kontaktné miesto: Spojená škola Kollárova 17, Sečovce, Kollárova 17, 078 01 Sečovce 
Telefón:  +421566713802 
E-mail:  sekretariat@gdusecovce.sk 
Web:  www.gdusecovce.edupage.org 
Stránka profilu VO:      www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail 

 

2. Názov predmetu zákazky: „Literárne pomôcky na rozvoj gramotností“ 
 

3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 tejto 

výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“)  

Ak sa vo výzve na predloženie ponuky alebo v jej prílohách objaví akýkoľvek odkaz  
na konkrétny výrobok, materiál alebo zariadenie, výrobný postup, značku, patent alebo typ, názov alebo 
výrobcu za účelom presnej špecifikácie, uchádzačom sa umožňuje použiť výrobky, materiál alebo 
zariadenia, ktoré sú „ekvivalentné“ s názvom alebo výrobcom takto uvedeným, ale uchádzačom 
ponúknutý ekvivalent musí spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky nevyhnutné na 
zabezpečenie účelu v zmysle predmetu zákazky a to pri dodržaní technických parametrov navrhovaného 
zariadenia a materiálov. V prípade uplatnenia, resp. predloženia ekvivalentných tovarov uvedie 
uchádzač ponúkané ekvivalenty na samostatnom dokumente  ako súčasť ním predloženej ponuky. 
Z predmetného dokumentu musí byť  zrejmé ku ktorej položke predkladá ekvivalent, tak aby bolo 
možné zo strany verejného obstarávateľa posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky. 
Zároveň dokument musí byť podpísaný oprávnenou osobou konať za uchádzača. 

 
4. Druh zákazky 

Zákazka na dodanie tovaru s poločný slovník obstarávania (CPV) – 
CPV:  22110000-4 - Tlačené knihy,  

22111000-1 - Knihy pre školy,  
22100000-1 - Tlačené knihy, brožúry a letáky 

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. 
 

6.  Miesto dodania predmetu zákazky a plnenia  je:  
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce, Kollárova 17, 078 01 Sečovce. 



 
Lehota na dodanie je najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom účinnosť 
zmluvy je podmienená odkladacou podmienkou (bližšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy) 
 

7.   Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá bude uzatvorená s úspešným 
uchádzačom. Vzor Kúpnej zmluvy, od ktorého sa nemožno odchýliť, je uvedený v prílohe tejto výzvy.  
 

8. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: 

Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa budú vyhodnocovať na základe jediného kritéria 
na vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia celková cena za predmet zákazky v eurách.  

Celková cena za predmet zákazky obsahuje všetko, čo je verejný obstarávateľ povinný zaplatiť  
úspešnému uchádzačovi alebo iným osobám (napríklad dane, colné alebo iné zákonné poplatky) 
v súvislosti s dodaním predmetu zákazky, čo znamená, že v prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom 
DPH je to celková cena za predmet zákazky v eurách bez DPH ako cena celkom a v prípade uchádzača, 
ktorý je platiteľom DPH je to celková cena za predmet zákazky vrátane DPH.  

 

9. Pokyny na zostavenie ponuky: 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné zoskenované doklady a údaje: 

a. Krycí list ponuky – obsahujúci identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo 
uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. 
účtu a pod.) – uvedené údaje je potrebné predložiť v samostatnom uchádzačom podpísanom 
a zoskenovanom dokumente. Odporúčaný vzor krycieho listu ponuky tvorí prílohu č. 2  tejto 
výzvy. 

c. Cenová ponuka (podpísaná oprávnenou osobou uchádzača) vypracovaná podľa jednotlivých 
položiek opisu predmetu zákazky (jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné 
miesta; všetky položky rozpočtu musia byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky 
a jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve desatinné miesta, uchádzač musí vyplniť cenovú 
ponuku v plnom rozsahu). Odporúčaný vzor cenovej ponuky je príloha č. 1 tejto výzvy. 

Ponuka a všetky dokumenty tvoriace ponuku musia byť predložené v slovenskom alebo českom 
jazyku; v prípade predloženia ponuky a dokumentov tvoriacich ponuku v inom ako slovenskom 
alebo českom jazyku je potrebný úradný preklad z tohto jazyka do slovenského alebo českého 
jazyka.  

Verejný obstarávateľ od uchádzačov nepožaduje, aby súčasťou nimi predkladanej ponuky bola 
podpísaná Kúpna zmluva; kúpna zmluva bude predložená v potrebnom počte rovnopisov spolu 
s jednotlivými prílohami až zo strany úspešného uchádzača.  

 
 

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytnutím služby kedykoľvek počas 
plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po ukončení zákazky a poskytnúť všetku potrebnú 
súčinnosť pri výkone kontroly/auditu. 

 
10. Miesto a spôsob, lehota na predkladanie cenovej ponuky:  prostredníctvom emailu na adresu 

stanislav.duricek@gssecovce.sk v predmete správy s označením: „PONUKA – Pomôcky – Neotvárať 
 
Lehota na preloženie cenovej ponuky: do 01.12.2020 (vrátane) 
 
 
 

mailto:stanislav.duricek@gssecovce.sk


 
11. Lehota viazanosti ponúk:  neuplatňuje sa 

 
12. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ zostaví z predložených ponúk vzostupné poradie, pričom na prvom mieste sa 
umiestni ponuka uchádza, ktorá obsahuje z hľadiska kritérií najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky. 

Následne sa pri ponuke, ktorá sa umiestni na prvom mieste, bude posudzovať splnenie požiadaviek  
na obsah ponuky a splnenie požiadaviek na predmet zákazky.  

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ponuka ktorého sa umiestni z hľadiska kritérií na prvom 
mieste a zároveň ním predložená ponuka spĺňa požiadavky na jej obsah a požiadavky na predmet 
zákazky.  

Pred zadaním zákazky môže verejný obstarávateľ od úspešného uchádzača požadovať predloženie 
dokladu, preukazujúceho  oprávnenie  dodávať  tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu týkajúce sa predmetu zákazky, ak tieto skutočnosti nebude možné overiť prostredníctvom verejne 
dostupných databáz a informačných systémov.  

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že v zmysle § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní 
nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 
alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 zákona 
o verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté. 

Výsledok tohto postupu zadávania zákazky bude oznámený prostredníctvom emailovej správy všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka bola 
úspešná a bude vyzvaný na predloženie ním podpísanej Kúpnej zmluvy v potrebnom počte vyhotovení a 
neúspešným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli s uvedením obchodného mena a sídla úspešného 
uchádzača a jeho návrh na plnenie kritéria. 

 
Vzhľadom na to, že predmet tejto zmluvy je spolufinancovaný z rozpočtu EÚ (OPLZ), zhotoviteľ sa 
zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky zo strany akýchkoľvek 
oprávnených osôb a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť; oprávnenými osobami sú najmä: 

a. Príslušné ministerstvá ako ústredné orgány štátnej správy 
b. Úrad vládneho auditu 
c. Protimonopolný úrad SR 
d. Kontrolné orgány EÚ 
e. Výbor pre vnútorný audit a vládny audit 
f. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
g. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov 

 
 
Verejný obstarávateľ môže tento postup zadávania zákazky zrušiť buď ako celok, alebo môže zrušiť iba 
zadávanie jednej z príslušných častí v prípadoch, o ktorých to ustanovuje ZVO. 

 
 V Sečovciach, 22.11.2021 
 

 
         ....................VR................. 

PaedDr. Michaela Štundová, MBA, riaditeľka školy 
 

Prílohy: 
- Príloha č. 1 cenová ponuka vrátane opisu predmetu zákazky 
- Príloha č. 2 Krycí list ponuky 
- Príloha č. 3 návrh zmluvy  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20200327#paragraf-117.odsek-5
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20200101#paragraf-32.odsek-1.pismeno-e
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20200101#paragraf-32.odsek-1.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20200101#paragraf-40.odsek-6.pismeno-f
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20200101#paragraf-11


 
 

 
Príloha č. 2 – Vzor Krycí list ponuky 

 
 

KRYCÍ LIST PONUKY 
 

Názov predmetu zákazky: Literárne pomôcky na rozvoj gramotností 
 
 
Verejný obstarávateľ: Spojená škola Kollárova 17 Sečovce, Kollárova 17, 078 01 Sečovce, 

IČO: 35 568 356 

 

1. IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA  

Obchodné meno alebo názov uchádzača    

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača   

Štatutárny organ uchádzača   

Poštová adresa   

Právna forma  

IČO   

DIČ  

IČ DPH (ak je platca)  

Zápis v registri  

Kontaktná osoba Meno a priezvisko   

Telefón   

E-mail  

 

2. VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

Ja/my, dolupodpísaný/í ......................... (meno a priezvisko),oprávnený/í zástupca/ovia uchádzača 
týmto vyhlasujem/e, 

že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení výzvu na predloženie ponuky vrátane jej príloh pre tento postup zadávania zákazky 
v celom rozsahu. V súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky a jej prílohách ponúkame realizáciu obstarávateľom 
požadovaného predmetu zákazky podľa nami predloženej ponuky. 
 
 
 
V ..................., dňa .........................    
 
   
 
         ........................................................... 

        Obchodné meno, názov uchádzača, 
Meno a priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača 

 


