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P r i e s k u m    t r h u 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v zmysle zákona č. 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „ZVO“) 

 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:  Základná škola Rozmarínová ul. 1, 945 01 Komárno 

Sídlo organizácie:  Rozmarínová ul. 1, 945 01 Komárno 

V zastúpení:   Mgr. Helena Weszelovszká, riaditeľka 

IČO:    37861131 

Kontaktná osoba:      Mgr. Helena Weszelovszká, riaditeľka 

E-mail:    weszelovszka@rozmarinkakn.sk 

 

2. Predmet obstarávania:     Vybavenie Základnej školy Rozmarínová 1, Komárno nábytkom 

z projektu „Modernejšia škola“ 

Zákazka pozostáva z dvoch častí: 

Časť 1 zákazky: „Vybavenie základnej školy Rozmarínová 1, Komárno – nábytok do 

vstupnej haly“ 

Časť 2 zákazky: „Vybavenie základnej školy Rozmarínová 1, Komárno – nábytok do tried 

a oddychových priestorov“ 

Uchádzači sa môžu prihlásiť na jednu, alebo na obidve časti zákazky. Jednotlivé časti 

zákazky sa budú vyhodnocovať samostatne. 

 

3. Kód/Kódy CPV:  39100000-3 Nábytok 

39160000-0 Nábytok do vstupných hál a do recepcií 

39160000-1 Školský nábytok 

60000000-8 Dopravné služby bez prepravy odpadu 

 

4. Druh zákazky:  Tovary 

 

5. Špecifikácia predmetu zákazky:      

Predmetom zákazky je vybavenie priestorov obstarávateľa z účelovo viazanej dotácie 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2021 na projekt „Modernejšia 

škola“. Časť 1 zákazky: Vybavenie vstupnej haly školy nábytkom podľa špecifikácie uvedenej 

v prílohe č. 1 výzvy; 

Časť 2 zákazky: Vybavenie tried a spoločných priestorov školy podľa špecifikácie uvedenej v 

prílohe č. 2 výzvy. 

Verejný obstarávateľ pre obidve časti zákazky požaduje dopravu a inštaláciu predmetu 

zákazky. 
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6. Bežná dostupnosť tovaru/služby/práce: 

Tovar bežne dostupný na trhu. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:    

Časť 1 zákazky:    7 375,00 EUR bez DPH 

Časť 2 zákazky:  10 958,40 EUR bez DPH 

Spolu:  18 333,40 EUR bez DPH 

 

8. Postup vo verejnom obstarávaní: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO. 

 

9. Miesto plnenia zákazky: Základná škola Rozmarínová ul. 1, 945 01 Komárno 

 

10. Podmienky účasti:  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO.  

Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

- cenovú ponuku v zmysle bodu 11. tejto výzvy, 

- podpísanú zmluvu v štyroch rovnopisoch, v ktorej budú doplnené identifikačné údaje 

uchádzača a navrhnutá cena. 

 

11. Verejný obstarávateľ požaduje v cenovej kalkulácii uviesť: 

Verejný obstarávateľ požaduje zaslanie cenovej ponuky vyplnením prílohy č. 3a a 3b - 

Cenová ponuka (cenové ponuky pre časť 1 a časť 2 zákazky tvoria samostatné hárky 

s označením 3a a 3b). Uchádzač po vyplnení cenovej ponuky hárok vytlačí; podpísaný 

a opečiatkovaný originál pošle na adresu verejného obstarávateľa v zmysle bodu 15. tejto 

výzvy. 

Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez DPH aj vrátane DPH (pokiaľ je 

poskytovateľ platcom DPH). Konečná cena bude zahŕňať všetky náklady uchádzača 

spojenej so splnením predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek 

inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu 

zákazky. V prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní 

v cenovej ponuke. 

 

12. Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk: 

Kritériom vyhodnotenia cenových ponúk je najnižšia cena. 

 

13. Podmienky financovania 

Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky na základe predloženej faktúry poskytovateľa. 

Faktúra bude splatná do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia obstarávateľovi v zmysle 

zmluvy. Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy. 

 

14. Otváranie ponúk 

Otváranie ponúk sa uskutoční v zasadačke obstarávateľa dňa 27.8.2021 o 11.00 hod.  

 

15. Lehota a miesto predkladania cenových návrhov: 

Ponuky sa prijímajú do 27.8.2021 do 10.00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom:  Vybavenie 

základnej školy Rozmarínová 1, Komárno nábytkom z projektu „Modernejšia škola“ – cenová 

ponuka. Neotvárať! 
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Ponuky sa posielajú poštou na adresu školy: Základná škola Rozmarínová ul. 1, 945 01 

Komárno, alebo osobne na sekretariát školy po telefonickej konzultácii termínu odovzdania 

na tel. č.: 0915 799 373  

 

 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie, alebo jeho časť, ak 

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, a uchádzač neuplatnil 

námietky v lehote podľa ZVO, 

- nedostal ani jednu ponuku, 

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným Špecifikácie predmetu 

zákazky podľa bodu 5 tejto výzvy,  

- jeho zrušenie nariadil ÚVO, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,  

- ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, 

pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo 

verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie podľa ZVO, ktoré má 

zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania,  

- ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.  

 

 

 

V Komárne 19.8.2021 

 

Mgr. Helena Weszelovszká 

          riaditeľka školy 

 

Prílohy: 

1. Špecifikácia časti 1 zákazky  

2. Špecifikácia časti 2 zákazky 

3a, 3.b  Formulár cenovej ponuky 

4. Návrh zmluvy 

 


