
Verejný obstarávateľ: 

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 

6, 041 74 Košice 

Predmet zákazky: Vybavenie odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 l. Všeobecné informácie. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Gymnázium a základná škola Sándora 

Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským 

Sidio: Kuzmányho 6, 041 74 Košice 

IČO: 00161004 

DIČ: 2020762392 

V zastúpení: 

Kontaktná osoba: 

Mgr. Eva Csurkó, riaditeľka školy 

Meno a priezvisko: Silvia Forgáčová, hospodárka školy 

Telefón: +421 911 239 411 

Email: škola@maraigimi.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Meno a priezvisko: Mgr. Nadežda Kováčová 

Telefón: +421 915 934 159 Email:

 autorita@post.sk 

2. Predmet zákazky 

2.1. Názov zákazky: 

„Vybavenie odbornej učebne chémie a odbornej učebne biológie” Druh 

zákazky: 

zákazka na dodanie tovaru (kúpa tovaru so zahrnutím činností spojených s jeho 

umiestnením a montážou) 

2.2. Kódy CPV, CPV — spoločný slovník obstarávania: 

Hlavný slovník: CPV 

5 1430000-5 Inštalácia laboratórnych zariadení 

39180000-7 Laboratórny nábytok 

39181000-4 Laboratórne stoly 

39160000-1 školský nábytok 

2.3. Bežná dostupnosť podľa 2 ods. 5 písm. o) v spojení s 2 ods. 6 a ods. 7 zákona 

o verejnom obstarávaní: 

Nie bežne dostupná stavebná práca/tovar/služba. 

2.4. Postup verejného obstarávania: 
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Zákazka podľa 117 Zákona č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zvo”). 

2.5. Typ zmluvy: 

Kúpna zmluva 

2.6. Termín realizácie zmluvného záväzku: 

Najneskôr do 15.12.2016 odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy ako 

výsledku verejného obstarávania. 

3. Miesto realizácie predmetu zákazky: 

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom 

maďarským, Kuzmányho 6, 041 74 Košice. 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

4.1. Opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená v technickej 

a obrázkovej prílohe návrhu zmluvy a je pre všetkých uchádzačov záväzný. 

5. Obhliadka miesta: Verejný obstarávateľ neumožňuje obhliadku miesta. 

6. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 16.630,00 € bez DPH 

8. Predkladanie cenových ponúk 

8.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene €. 

8.2. Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj všetky náklady spojené s 

uskutočnením stavby predmetu zákazky sa predkladá na celý predmet 

zákazky. 

8.3. Lehota na predloženie cenových ponúk vrátane všetkých dokladov je určená 

do 07.11.2016 do 10:00 hod.. 

8.4. Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a 

označujú sa „GaZŠ Košice—NEOTVÁRAŤ” alebo prostredníctvom e-mailu 

s označením, resp. názvom správy GazŠ Košice—NEOTVÁRAŤ, e-mail je 

potrebné zabezpečiť minimálne vyžiadaním potvrdenia o jeho prečítaní a 

následným odoslaním potvrdenia o jeho prečítaní na e-adresu kontaktnej 

osoby. 

8.5. Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: AUTORITA, s.r.o., 

Hroncova 3, 040 01 Košice e-mail: autorita@post.sk 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku osobne alebo prostredníctvom poštovej 

zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

9. Lehota viazanosti ponúk: do 30.11.2016 
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10. Podmienky financovania predmetu zákazky 10.1 Predmet zákazky bude financovaný z 

vlastných zdrojov verejného obstarávateľa získaných z projektu a bez preddávkov. 

10.2 Fakturácia-úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného prevodu na účet po 

vystavení daňového dokladu-faktúry zhotoviteľom a doručení objednávateľovi 

až po odovzdaní projektovej dokumentácie. 

Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

11. Podmienky účasti uchádzačov 

11.1. OSOBNÉ POSTAVENIE (Š 32) 

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti osobného postavenia 

uchádzača uvedených v 32 ods. I zákona o verejnom obstarávaní preukázať spôsobom 

podľa 32 ods.2 citovaného zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne 

osvedčených kópií v ktorých sa to vyžaduje, prípadne dokladov podľa 32 ods. 4 alebo 5 

citovaného zákona za podmienok, ktoré sú v týchto odsekoch uvedené. 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto splňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia: 

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen 

dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný 

čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin 

legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 

zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej 

skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin 

obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo 

trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 

príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v 

likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok 

majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu, 

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany 

životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných 

predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 
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h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré 

dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 

S32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: 

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa 32 ods. 1 tohto 

zákona 

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie 

starším ako tri mesiace, 

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 

tri mesiace, 

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

S32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní: 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo 

územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v 32 ods. 2 tohto zákona alebo 

nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa 

predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: 

Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo 

obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného 

vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, 

notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov 

platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo 

záujemcu. 

ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: 

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa 

rozumie 

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné 

podať žalobu, 

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná 

žaloba, 

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu 

správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo 

d) iný právoplatný rozsudok súdu. 

S32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní: 
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Uchádzač alebo záujemca sa považuje za splňajúceho podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia podľa 32 ods. I písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo 

povolené nedoplatky platiť v splátkach. 
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11.2 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE (S 33) Verejný 

obstarávateľ nevyžaduje. 
11.3 TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ ALEBO ODBORNÁ 

SPÔSOBILOSŤ (S 34) Verejný obstarávateľ nevyžaduje. 
11.4 PODMIENKU PODĽA 40 ODS. 6 PÍSM. G), AK SA UPLATŇUJE 

(Š 38) 
Verejný obstarávateľ nevyžaduje. 

12. Podmienka zápisu v registri konečných užívateľov výhod vedenom Uradom pre 

verejné obstarávanie (S 159) 

12.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov, ich subdodávateľov (ak 

má, resp. plánuje mať), tretích osôb, prostredníctvom ktorých uchádzač 

preukazuje podmienky účasti podľa S 33 a 34 zákona o verejnom obstarávaní 

(ak má), aby boli zapísaní v registri konečných užívateľov výhod. 

12.2 Splnenie uvedenej podmienky uchádzač preukáže predložením dokladu 

o tom, že subjekt je zapísaný v registri konečných užívateľov výhod, resp. 

rovnocenného dokladu, napr. čestného vyhlásenia. 

12.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nemá 

v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, 

alebo ktorého subdodávatelia s podielom na dodaní plnenia najmenej 50% z 

hodnoty plnenia, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia 

zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných 

užívateľov výhod. 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, pokiaľ osoby 

podľa 33 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorých postavenie uchádzač 

využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo osoby 

podľa 34 ods. 2 uvedeného zákona, ktorých technické a odborné kapacity 

uchádzač využil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti, bez ohľadu na ich právny vzťah, nemajú v registri konečných 

užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. 

13. Cena a spôsob jej určenia. 

13.1 Uchádzač pre vypracovanie cenového návrhu použije návrh zmluvy. 

13.2 Jednotlivé položky je potrebné oceniť podľa dokumentu označeného ako 

„zoznam nábytku” a predložiť ako prílohu návrhu zmluvy. 

13.3 Je nutné oceniť všetky položky jednotkovými cenami a uviesť aj celkovú 

cenu ako súčet cien všetkých samostatných položiek. 

13.4 Ceny uvedené v každej položke sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. 

13.5 Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH, hodnotu DPH a 

Celkovú cenu, v ktorej bude zahrnutá aj DPH, zaokrúhlenú na dve 
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desatinné miesta. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie. 

13.6 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH neuvádza ani sadzbu a ani hodnotu 

DPH, uvedie len Celkovú cenu. 

13.7 Uchádzač uvedie celkovú cenu za celý predmet zákazky v dokumente 

cenový návrh uchádzača. 

13.8 Celková cena za predmet zákazky bude zároveň návrhom uchádzača na 

plnenie kritéria Celková cena za predmet zákazky. 

13.9 Cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o 

cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 

13.10 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača 

potrebné k zhotoveniu predmetu zákazky a primeraný zisk. Uchádzačovi 

nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul 

započítať do ceny predmetu zákazky. 

14. Požiadavky na predmet zákazky: 

Obchodné a zmluvné podmienky - požiadavka na predmet zákazky. 

14.1 Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva podľa S 409 a 

násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov podľa návrhu zmluvy - prílohy tejto výzvy. 

14.2 Spôsob preukázania splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa. 

Splnenie požiadaviek na predmet zákazky uchádzač preukáže 

predložením podpísaného návrhu zmluvy vrátane príloh, doplneného 

podľa pokynov uvedených v tejto výzve na predkladanie ponúk. 

15. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk: 

15.1 Najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 

15.2 Váha kritéria je 100 váhových bodov. 

16. Obsah ponuky: 

16.1 Ponuka musí obsahovať: 

16.1.1. Doklady v zmysle bodov 11 a 13 tejto výzvy. 

16.1.2. Doklady v zmysle bodu 14 - Návrh Zmluvy - príloha výzvy. 

16. I .3. Cenový návrh uchádzača - príloha návrhu zmluvy. 

17. Vyhodnotenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. 

17.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov 

a požiadaviek na predmet zákazky hodnotením "Splnil/Nesplnil”. 

Ponuky uchádzačov, ktorí nesplnia podmienky účasti alebo požiadavky 
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na predmet zákazky, t.j., ktoré budú hodnotené ako „Nesplnil”, budú z 

procesu verejného obstarávania vylúčené. 

17.2 Do procesu vyhodnotenia ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie 

ponúk budú zaradené len ponuky uchádzačov, ktorí v procese 

vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov a požiadaviek na 

predmet zákazky boli vyhodnotené spôsobom "Splnil” a ktoré neboli 

vylúčené. 

18. Spôsob vyhodnocovania ponúk uchádzačov na základe kritérií. Pravidlá 

uplatnenia kritérií pri vyhodnocovaní ponúk, spôsob určenia poradia uchádzačov. 

18.1 Ponuky uchádzačov, ktorí predložili všetky požadované doklady a 

neboli vylúčené v procese vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 

uchádzačov a požiadaviek na predmet zákazky, budú vyhodnocované na 

základe určeného kritéria „najnižšia cena". 

18.2 Verený obstarávateľ pridelí váhové body každej ponuke predloženej v 

procese verejného obstarávania jednotlivo. 

18.3 Spôsob pridelenia váhových bodov: 

Maximálny počet váhových bodov bude pridelený ponuke uchádzača s najnižšou 

navrhovanou celkovou cenou predmetu zákazky. Počet váhových bodov ostatných 

ponúk bude vypočítaný podľa vzorca: Najnižšia celková cena vydelená celkovou 

cenou konkrétneho uchádzača a vynásobená číslom 100 váhový počet bodov 

konkrétneho uchádzača, ktoré získala jeho ponuka. Výsledok sa zaokrúhli na dve 

desatinné miesta. 

18.4 Spôsob určenia poradia uchádzačov: 

Verejný obstarávateľ zoradí ponuky uchádzačov na základe celkového počtu 

pridelených váhových bodov ponukám uchádzačov, počnúc najväčším celkovým 

počtom váhových bodov a postupným znižovaním získaných celkových počtov 

váhových bodov. 

Poradie uchádzačov bude zostavené klesajúcim spôsobom, t.j. porovnaním a 

klesajúcim usporiadaním celkových počtov váhových bodov získaných uchádzačmi, 

to znamená počnúc ponukou uchádzača s najvyšším celkovým počtom váhových 

bodov a končiac ponukou uchádzača s najnižším celkovým počtom váhových bodov. 

Uchádzač, ktorý získa maximálny celkový počet váhových bodov, bude 

identifikovaný ako úspešný uchádzač. 

V prípade rovnosti pridelených váhových bodov prvenstvo získa ten uchádzač, ktorý 

predložil ponuku ako prvý. 

19. Dalšie informácie verejného obstarávateľa: 

19.1 Verejný obstarávateľ po ukončení lehoty na predkladanie ponúk začne 

proces otvárania predložených ponúk v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní, dňa 07.11.2016 0 11:00 hod. v kancelárii spoločnosti 
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AUTORITA, s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice, overí splnenie 

podmienok účasti a vyhodnotí predložené ponuky. 

19.2 Verejný obstarávateľ umožňuje všetkým uchádzačom, ktorí predložili 

ponuku v lehote na predkladanie ponúk účasť jedného zástupcu 

uchádzača na ich otváraní. 

19.3 Všetkým uchádzačom bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia 

ponúk. 
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Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ 

overí skutočnosť, či úspešný uchádzač je zapísaný v registri konečných 

užívateľov výhod. 

19.5. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, 

verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v 

poradí. 

19.6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z 

predložených ponúk a zrušiť postup verejného obstarávania v prípade, že 

predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 

obstarávateľa, ak sa zmenili okolností platné v čase vyhlásenia tohto verejného 

obstarávania, ak ani jedna predložená ponuka nebude splňať podmienky 

verejného obstarávania uvedené v tejto výzve. O zrušení postupu verejného 

obstarávania verejný obstarávateľ upovedomí všetkých uchádzačov. 

19.7. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a 

predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku 

voči verejnému obstarávateľovi. 

Prílohy: 

Návrh zmluvy vrátane príloh 

V Košiciach, dňa 28. 10. 2016 

Vypracovala: Mgr. Nadežda Kováčová 

Schválil: Mgr. Eva Csurkó, riaditeľka školy 


