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Výzva na predkladanie ponúk 
 

pre zákazku 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 o verejnom obstarávaní“) 
 
 
1. Verejný obstarávateľ: 
 

Názov verejného obstarávateľa: Základná škola Jozefa Gregora Tajovského  

Sídlo: Gaštanová 12, 974 01 Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca: Mgr. Milan Pápay - riaditeľ školy 

IČO: 35677741 

DIČ: 2020947907 

IČ DPH: - - - 

E-mail: milanpapay@zsjgtbb.sk 

adresa hlavnej stránky verejného 

obstarávateľa /URL/: 

https://zsjgtbb.sk 

 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 
 
Meno a priezvisko: PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík 

Poštová adresa: B & J Bussiness house, s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica 

GSM: 0905/ 866 712 

E-mail: bjbussinesshouse@gmail.com 

 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  
Modernizácia technického vybavenia na Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského v Banskej 
Bystrici 
 
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce):  
Zákazka na dodanie tovaru 
 
5. Komplexnosť dodávky 
Uchádzač môže predložiť ponuku na časť „A“ alebo na časť „B“ alebo na časť „C“ predmetu zákazky 
samostatne alebo na všetky časti spoločne. 
 
6. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:  
Miesto dodania: Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, 974 01 Banská Bystrica 
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7. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 

podmienky): 
Výsledok verejného obstarávania  
Kúpna zmluva samostatne pre časť „A“, samostatne pre časť „B“ a samostatne pre časť „C“, 
uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov 
 
Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy  
Lehota dodania: najneskôr do 2 mesiacov od dňa účinnosti jednotlivých kúpnych zmlúv 
 
Lehota viazanosti ponúk: 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t.j. najneskôr do 31.11.2022. 
 
8. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky pre: 

 časť „A“ - je nákup IKT pre žiakov, ako aj pedagogických a odborných zamestnancov základnej 
školy, ktorého technická špecifikácia je uvedená v „zošite č. 1“ v prílohe č. 5 tejto výzvy 

 časť „B“ - je nákup nábytku pre žiakov, ako aj pedagogických a odborných zamestnancov 
základnej školy, ktorého technická špecifikácia je uvedená v „zošite č. 1“ v prílohe č. 5 tejto výzvy 

 časť „C“ - je nákup didaktických pomôcok pre žiakov, ako aj pedagogických a odborných 
zamestnancov základnej školy, ktorého technická špecifikácia je uvedená v „zošite č. 1“ v prílohe 
č. 5 tejto výzvy 
 

Súčasťou zákazky je okrem obstarania tovaru, jeho nakládka, doprava na miesto určenia, vykládka, 
montáž a uloženie na miesto. 
 
V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť 
ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto 
podmienok: 
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, 
b) uchádzač musí v ponuke uviesť, že ponúka ekvivalent a obchodný názov, typové označenie a 

technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri 
hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie 
je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov. 

Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o 
súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na strane uchádzača. Na dodanie 
ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke. 
 
9. Spoločný slovník obstarávania: 
 

Hlavný slovník Doplnkový slovník 
(ak sa vyžaduje) 

39162200-7 (Učebné pomôcky a zariadenia) 
39162100-6 (Vybavenie na vyučovanie) 
30200000-1 (Počítačové zariadenia a spotrebný materiál) 
30213000-5 (Osobné počítače) 
30213100-6 (Prenosné počítače) 
39160000-1 (Školský nábytok) 

nevyžaduje sa 

 
10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 
Suma: Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej 
hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom 
prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO) 
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11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Predmet zákazky bude financovaný: zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov 
verejného obstarávateľa. 
Financovanie sa bude vykonávať formou bezhotovostného platobného styku na základe daňových 
dokladov so splatnosťou 30 dní. 
Verejný obstarávateľ prehlasuje, že nie je platcom DPH. 
 
12. Podmienky účasti: 
Splnenie podmienok účasti - osobné postavenie 
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v 
platnom znení:  
 

 § 32, ods. 1, písm. e) - uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu. Preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky  

 § 32, ods. 1, písm. f) - uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 

 
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 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Ak nie je upravený 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. 
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu 
hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo 
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj 
iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. 

 
Splnenie podmienok účasti - finančné a ekonomické postavenie 
Neuplatňuje sa. 
 
Splnenie podmienok účasti - technická alebo odborná spôsobilosť 
Neuplatňuje sa. 
 
13. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

„Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH“ 
 
Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnenú cenovú ponuku podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. 
Podkladom pre vyplnenie je príloha č. 5: Podrobný rozpočet položiek. Uchádzač vypĺňa LEN žlto 
zvýraznené bunky, nakoľko ostatné bunky v tabuľkách sú vypočítané automaticky. 
 
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý 
predmet zákazky v EUR s DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke 
predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR s DPH. Poradie sa uplatní úmerne na 
ďalších uchádzačov. 
 
14. Lehota na predkladanie ponúk: 
Lehota na predkladanie ponúk: 15.12.2021 do 10:00 hod. 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 
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15. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v 2-och papierových vyhotoveniach, doručená spolu 
so všetkými povinnými prílohami, v zalepenej obálke alebo ponuka zaslaná elektronickou 
komunikáciou. 
 
Dokumenty, ktoré vyhotovuje uchádzač, musia byť podpísané ním, alebo osobou oprávnenou konať 
v mene uchádzača. 

 
Ponuka, ktorá sa predkladá v tlačenej forme, musí jej obal obsahovať nasledovné údaje: 

a) adresu prijímateľa 
B & J Bussiness house, s.r.o. 
Robotnícka 6 
974 01 Banská Bystrica 

b) adresu uchádzača 
názov alebo obchodné meno 
adresa sídla alebo miesta podnikania 

c) označenie “Verejné obstarávanie - neotvárať”, 
d) označenie heslom verejnej súťaže: Modernizácia technického vybavenia na Základnej škole 

Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici 
 
Ponuka, ktorá sa predkladá elektronickou komunikáciou, musí obsahovať: 

a) e-mail adresa pre doručenie: bjbussinesshouse@gmail.com 
 
Postup pri otváraní ponúk:  
V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 53 ZVO. 
Vzhľadom k tomu, že elektronická aukcia sa neuskutoční, verejný obstarávateľ rozhodol, že 
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na 
predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 
Na základe predložených kritérií na vyhodnotenie ponúk budú ponuky zoradené vzostupne 
(predbežné poradie) a vyhodnocovať sa bude ponuka uchádzača na prvom mieste v poradí. 
Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti 
týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov podľa ZVO, technickej alebo odbornej spôsobilosti 
uchádzačov podľa ZVO. 
 
16. Požadovaný obsah ponuky:  
Obsah ponuky:  

a) Doklady splnenia podmienok účasti podľa bodu 12. tejto výzvy 
b) Návrh na plnenie kritérií hodnotenia ponúk (príloha č. 1 tejto výzvy) 
c) Vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný Súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č. 2 

tejto výzvy) 
d) Vyplnená, podpísaná a opečiatkovaná Kúpna zmluva (príloha č. 3 tejto výzvy) 
e) Vyplnené, podpísané a opečiatkované Čestné vyhlásenie (príloha č. 4 tejto výzvy) 
f) Vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný Podrobný rozpočet položiek (príloha č. 5 tejto výzvy) 

 
Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa bodu 12 a bodu 16 tejto výzvy a 
nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka 
hodnotená.  
 
17. Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak 
ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný 
o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  
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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 v každej časti 
samostatne bude uzatvorená kúpna zmluva. 
 
18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, ako štátnom jazyku. 
 
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 preklad do štátneho jazyka. 
 
19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  
Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: áno - Ľudské zdroje, Špecifický cieľ 
1.1.1: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 
kompetencie detí a žiakov 
 
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na 
zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden 
uchádzač nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie 
vyhlásené. 
 
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. 
 
Jednotlivé kúpne zmluvy nadobudnú platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť po 
zverejnení v registri zmlúv verejného obstarávateľa. Kúpna zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
 
Celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu Poskytovateľom NFP. 
 
21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 
Dátum zaslania výzvy: 02.12.2021 
 
22. Prílohy: 
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií hodnotenia ponúk 
Príloha č. 2: Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Príloha č. 3: Kúpna zmluva 
Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie 
Príloha č. 5: Podrobný rozpočet položiek 
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Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk 

 

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 
 

 
Predmet zákazky: Modernizácia technického vybavenia na Základnej škole Jozefa Gregora 
Tajovského v Banskej Bystrici 
 
 
Údaje o uchádzačovi:  
 
obchodné meno/názov:  

sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

právne zastúpený:  

Kontaktná osoba:  

Telefón:  

E-mail:  

 
 
1) Kritérium 1: Cena za realizáciu predmetu zákazky 

Cena v EUR bez DPH DPH spolu s DPH 

Cena za realizáciu predmetu zákazky    

(pozn.: Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní - "Nie som platca DPH"). 
 
 
 
 
V .................................... dňa ................. 
 
 
 

 štatutárny zástupca uchádzača 
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom 

 



   

Verejný obstarávateľ: Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, 974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 35677741 

Predmet zákazky: Modernizácia technického vybavenia na Základnej škole Jozefa Gregora 
Tajovského v Banskej Bystrici 

 
Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk 

 
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov  
(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)  

 
 
Ja, dolupodpísaný/á: 
 
Titul:  

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Adresa trvalého pobytu:  

 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) týmto 
 

udeľujem súhlas so spracovávaním osobných údajov 
 
uvedených v rámci ponuky predloženej uchádzačom: …………………………… (uvedie sa obchodné 
meno/názov a sídlo uchádzača) do verejného obstarávania vyhláseného na predmet zákazky: 
Modernizácia technického vybavenia na Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského v Banskej 
Bystrici, ktorý realizuje osoba podľa § 8 ZVO: Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 
12, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35677741. 
  
Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov  poskytnutých v 
rámci predmetného verejného obstarávania.  
 
Týmto vyhlásením sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas trvania 
predmetného verejného obstarávania vyhláseného na uvedený predmet zákazky.  
 
Po skončení verejného obstarávania budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom  
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Udelenie súhlasu je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už 
spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.  
 
Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajom týmto vyhlasujem, že sú mi známe 
informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu  
a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  
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V .................................... dňa ................. 
 
 
 

 podpis dotknutej osoby 
 
 
__________________________________________ 
* súhlas musí byť podpísaný dotknutou osobou - Dotknutá osoba vyplní vyznačené časti súhlasu a uchádzač 
zabezpečí jeho predloženie v ponuke, ak je to relevantné a ak sa to vzhľadom na obsah ponuky a povinnosť 
ponuku zverejňovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov vyžaduje 
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Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ponúk 

 

Kúpna zmluva (pre všetky časti totožný) 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
Kupujúci:  
obchodné meno: Základná škola Jozefa Gregora Tajovského  

sídlo: Gaštanová 12, 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 35677741 

DIČ: 2020947907 

IČ DPH: - - - 

číslo účtu (IBAN): SK79 7500 0000 0040 1718 5142 

právne zastúpený: Mgr. Milan Pápay - riaditeľ školy 

kontakt: milanpapay@zsjgtbb.sk 

(ďalej len „kupujúci“) 
 
a 

 
Predávajúci: 
 
obchodné meno:  

sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

právne zastúpený:  

email:  

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom …………, 

oddiel: …………, vložka č.: ……………….. 

(ďalej len „predávajúci“) 
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

1) Predmetom tejto zmluvy je dodanie tovaru v rámci zákazky: „Modernizácia technického vybavenia 
na Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici”. 

2) Predávajúci je úspešný uchádzač použitého postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 
§ 117 organizovanej podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3) Predávajúci dodá a kupujúci odoberie predmet zmluvy, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 
tejto zmluvy.  
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4) Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť v dohodnutej zmluvnej cene podľa 

ponuky zhotoviteľa predloženej do súťaže v dohodnutom a objednanom rozsahu. Zmluvnou cenou 
sa podľa určených súťažných podmienok rozumie maximálna cena stanovená podľa zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách, bez možnosti úpravy, teda nemôže byť prekročená. 

 
Čl. 3 

Čas plnenia 
1) Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia najneskôr do 2 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
 

Čl. 4 
Cena predmetu zmluvy 

1) Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán 
v súlade  so  zákonom č.18/96 Z .z. v znení neskorších predpisov.  

2) Zmluvná cena za predmet obstarania je stanovená v nasledovnom členení:  
 

Cena bez DPH (v EUR)  slovom:  

Výška DPH (v EUR)  slovom:  

Cena s DPH (v EUR)  slovom:  

 
3) V cene je zahrnutá nakládka tovaru, nakládka, doprava na miesto určenia, vykládka, montáž a 

uloženie na miesto. 
 

Čl. 5 
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky 

1) Miestom plnenia predmetu zmluvy je: Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, 
974 01 Banská Bystrica. 

2) Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia podľa bodu 5.1 v termíne podľa 
bodu 3.1 tejto zmluvy. 

3) Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom 
liste a preberacom protokole.  

4) Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je jeho štatutárny zástupca alebo ním 
poverená osoba. 

5) Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy po jeho pravzatí. 
6) Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme 

predmet zmluvy od predávajúceho, alebo ak tak neurobí, v čase keď mu predávajúci umožní 
nakladať s predmetom zmluvy a kupujúci poruší zmluvu tým, že predmet zmluvy neprevezme. 
 

Čl. 6 
Povinnosti predávajúceho, záručný a pozáručný servis 

1) Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v dohodnutom rozsahu, v akosti a vyhotovení, ktoré 
zodpovedá účelu použitia a spĺňa kvalitatívne parametre podľa príslušných platných noriem. 

2) Predávajúci je povinný odovzdať príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a 
užívanie tovaru v slovenskom resp. českom jazyku podľa bodu 6.1. 

3) Predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť kupujúcemu všetky príčiny, ktoré môžu ohroziť 
plnenie predmetu tejto zmluvy zo strany výrobcu, na základe písomného oznámenia výrobcu. 
V prípade, že predmet zmluvy bude dodaný neskôr ako v lehote podľa bodu 3.1 a kupujúcemu 
vznikne riziko nevyplatenia nenávratného finančného príspevku z dôvodu, že nesplní termín 
zmluvy s poskytovateľom NFP, zaväzuje sa predávajúci zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ. 

4) Predávajúci poskytuje na tovar záruku 18 ? mesiacov. Predávajúci sa zaväzuje záručný servis 
poskytovať v sídle kupujúceho, ak to z povahy servisného zásahu nebude možné, predávajúci 
poskytne kupujúcemu bezplatne a na dobu počas trvania opravy náhradné technické zariadenie 
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v kvalite rovnakej lebo vyššej. Kupujúci sa zaväzuje, vrátiť takto zapožičané zariadenie hneď, ako 
predávajúci sprevádzkuje opravené zariadenie. 

5) Počas záručnej doby hradí predávajúci plánované aj neplánované servisné zásahy vrátane 
materiálu potrebného pri servisnom zásahu.  

 
Čl. 7 

Platobné podmienky 
1) Kupujúci  sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet predávajúceho v   

termíne splatnosti. 
2) Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve, 

zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch originálnych výtlačkoch a 
bude obsahovať minimálne tieto údaje: 
a) Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu, 
b) IČO, DIČ, IČ pre DPH predávajúceho a IČO, DIČ, IČ pre  DPH kupujúceho 
c) Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH 
d) Číslo zmluvy alebo deň jej uzatvorenia 
e) Celková fakturovaná suma 
f) Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu 

3) Splatnosť faktúry je 30 dní. Kupujúci môže po dohode s predávajúcim na základe finančných 
možností skrátiť dobu splatnosti predmetu zmluvy. Platba sa bude realizovať po dodaní a prevzatí 
predmetu obstarávania, podpísaní preberacieho protokolu kupujúcim v súlade s uzavretou kúpnou 
zmluvou.  

4) Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové 
nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej 
faktúry. 

 
Čl. 8 

Povinnosti kupujúceho 
1) Vady tovaru,  ktoré sú zjavné (nezrovnalosti  v množstve, porušenosť, úplnosť dodávky)  

reklamuje kupujúci  písomne bez meškania, najneskôr do 5  dní od prevzatia dodávky. 
2) Vady kvality reklamuje kupujúci  písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil, 

najneskôr však do  konca záručnej lehoty. 
3) Všetky vady na predmete kúpy  reklamuje kupujúci  písomne alebo telefonicky na telefónnom 

čísle uvedenom v preberacom protokole. 
4) Oznámenie o vadách musí obsahovať: 

a) názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo) 
b) protokol o vadách ( presný popis vád) 

5) Nároky kupujúceho  z vád tovaru: 
a) požadovať poskytnutie plnenia predávajúceho podľa tejto zmluvy 
b) požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný 
c) požadovať odstránenie vadného tovaru 
d) odstúpiť od zmluvy 

6) Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách. 
7) Pokiaľ predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje kupujúci v riadnom termíne, 

prizvú sa na posúdenie závažnosti, rozsahu a príčin vzniknutých chýb odborníci z firmy výrobcu 
tovaru a nezávislého kontrolného orgánu kontroly tovaru, ktorí vystavia posudok o skutkovom 
stave reklamácie a určia povahu vzniknutej vady na tovare. Náklady s tým spojené hradí strana, 
ktorá spor prehrala. Formu a spôsob úhrady škody je vecou dohody oboch zmluvných strán. 
V prípade nedohodnutia sa v predmetnej záležitosti bude reklamácia uplatnená v zmysle 
Obchodného zákonníka  

 
Čl. 9 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 
1) V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu za každý začatý deň 
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z omeškania. V prípade ak predávajúci nedodá tovar v lehote do 30 dní od zaslania objednávky 
kupujúcim, má kupujúci nárok odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpením od zmluvy z tohto dôvodu 
vzniká kupujúcemu rovnako právo na škodu spôsobenú konaním predávajúceho, a to na náhradu 
vo výške nenávratného finančného príspevku z fondov EU, na ušlý zisk za obdobie počas ktorého 
kupujúci nebude prevádzkovať predmet kúpy a prípadne na ďalšie škody, ktoré vzniknú. 

2) V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny v tejto zmluve uhradí kupujúci 
predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý začatý deň 
omeškania. 

3) Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana v závislosti na tom, 
v akej výške vznikne druhej strane škoda. 

 
Čl. 10 

Odstúpenie od zmluvy 
1) Zmluva môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch  zmluvných strán. Od zmluvy 

môže odstúpiť účastník, ak  druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté  zmluvné 
podmienky a bol na možnosť odstúpenia od zmluvy  písomne upozornený.  

2) Kupujúci si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s predávajúcim v 
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, a výsledky 
administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

3) V prípade, ak sa po dodaní predmetu kúpy preukáže, že predmet zmluvy neplní niektoré z   
technických parametrov deklarovaných v ponuke, má kupujúci právo požadovať odstránenie 
zistených nedostatkov predmetu kúpy v lehote najneskôr do 15 dní od dodania. V prípade, ak 
predávajúci uvedený nedostatok v stanovenej lehote neodstráni, má kupujúci právo na sankciu vo  
výške 5% z výšky kúpnej ceny za každý technický parameter samostatne. V prípade, ak však ide 
o technický parameter závažného charakteru, ktorý kupujúcemu zásadným spôsobom mení 
úžitkové parametre a možný spôsob použitia, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpením 
od zmluvy z tohto dôvodu vzniká kupujúcemu rovnako právo na škodu spôsobenú konaním 
predávajúceho, a to na náhradu vo výške nenávratného finančného príspevku z fondov EU, na 
ušlý zisk za obdobie počas ktorého kupujúci nebude prevádzkovať predmet kúpy a prípadne na 
ďalšie škody, ktoré vzniknú. Do termínu zaplatenia sankcie je kupujúci oprávnený ponechať si 
predmet kúpy ako zábezpeku splnenia záväzkov predávajúceho. 

 
Čl. 11 

Záverečné ustanovenia 
1) Kúpna zmluva nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť po podpise 

oboma zmluvnými stranami. 
2) Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodanými službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt 
a to oprávnenými osobami: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby; 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu; 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ 
3) Pokiaľ v kúpnej zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 

ustanovenia Obchodného  zákonníka  č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
4) Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán. Pritom nesmú byť porušené ustanovenia platného znenia zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 
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5) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, dobrovoľne, bez hrozby tiesne, vážne 

a nie za nevýhodných podmienok. Textu zmluvy rozumejú a na znak súhlasu zmluvy podpisujú. 
6) Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom. 
7) Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným a neúčinným, nie je tým  

dotknutá platnosť a účinnosť ostatných jej ustanovení, ak sa dôvod neplatnosti netýka priamo aj 
ich. Namiesto takto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použijú ustanovenia Obch. zák., 
svojou povahou najbližšie neplatným alebo neúčinným ustanoveniam. 

8) Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho. 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa .....................  V ........................., dňa ..................... 
 
 
 
Kupujúci:  Predávajúci: 
 
 
 
 

Mgr. Milan Pápay 
riaditeľ školy 

 obchodné meno 
zastúpená titul, meno a priezvisko funkcia 
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Príloha č. 4 k Výzve na predkladanie ponúk 

 

Čestné vyhlásenie 
 
Predmet zákazky: Modernizácia technického vybavenia na Základnej škole Jozefa Gregora 

Tajovského v Banskej Bystrici 
 
 
Ja, dolupodpísaný .......................... (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) uchádzača 
,.................................... (doplniť názov uchádzača), týmto  

 
čestne vyhlasujem, že 

 

 súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, ktoré sú uvedené vo Výzve na 
predkladanie ponúk 

 akceptujem a bezvýhradne súhlasím s obsahom obchodných podmienok 

 všetky informácie a údaje, doklady a dokumenty, vyhlásenia predložené v ponuke, ako aj v tomto 
vyhlásení sú pravdivé a úplné 

 predkladám len jednu ponuku: 

☐1 ktorú som vypracoval sám 

☐1 pri jej vypracovaní, som využil služby osoby podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom 

obstarávaní: 
 
2 Meno a priezvisko osoby:  

Obchodné meno alebo názov:  

Adresa pobytu alebo miesto podnikania:  

IČO, ak bolo pridelené:  

 

 na realizácii kúpnej zmluvy uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa 
budú podieľať subdodávatelia: áno / nie3 
 
, a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Obchodné meno a 

adresa subdodávateľa 

IČO 

subdodávateľa 

Predmet 

subdodávok 

Objem predpokladaných 

subdodávok v EUR bez DPH 

    

    

    

SPOLU  

 

 som oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 
ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
 



   

Verejný obstarávateľ: Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, 974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 35677741 

Predmet zákazky: Modernizácia technického vybavenia na Základnej škole Jozefa Gregora 
Tajovského v Banskej Bystrici 

 
Ako uchádzač ďalej vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých 
informácii, alebo zamlčaných závažným spôsobom.   
 
 
 
V .................................... dňa ................. 
 
 
 
 

 štatutárny zástupca uchádzača 
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom 

 
 
 
_____________________________________________ 

1 uchádzač zaškrtne políčko, podľa toho akým spôsobom bola ponuka vypracovaná 
2 uchádzač vyplní identifikačné údaje osoby, ktorej služby využil podľa § 49 ods. 5 zákona, ak sa vzťahuje 
3 nehodiace sa prečiarkne 

 



   

Verejný obstarávateľ: Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12, 974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 35677741 

Predmet zákazky: Modernizácia technického vybavenia na Základnej škole Jozefa Gregora 
Tajovského v Banskej Bystrici 

 
Príloha č. 5 k Výzve na predkladanie ponúk 

 

Podrobný rozpočet položiek 
 

 
Tvorí samostatnú prílohu vo formáte „*.xlsx“. 
 


