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Výzva na predkladanie ponúk 
Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 
 

Názov zákazky : Interiérové vybavenie 
                                                                   Dodávka tovaru 
 
Názov projektu : Inovácia odbornej prípravy pre prax  
Kód projektu v ITMS2014+: 302021J151 

                Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC223-2016-14 
 
1. Osoba podľa § 8, ods. 1  ZVO 
       Názov: COOP PRODUKT SLOVENSKO 
       Sídlo: Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava – mestská časť Ružinov  
       Zastúpený: Ing. Iveta Chmelová, predsedníčka CPS, Ing. Marián Javorka, podpredseda CPS 
       zapísaný v: Registri záujmových združení právnických osôb 
       IČO: 00168637 
       IČ DPH: SK2020476777    
  Miesto realizácie projektu: 
       Názov: Súkromná stredná odborná škola  
       Sídlo: Ul. SNP 1253, 058 01 Poprad       
       Zastúpený: Ing. Vladimír Vencko 
       IČO: 00686964 
      Tel: +421 527860131 
      E-mail: riaditel@sosvelka.sk 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie a vysvetľovanie ponúk: Ivan Kotora 

Adresa: Kuzmányho 23, 060 01 Kežmarok  
Telefón: +421 944371271 
E-mail: ivan.kotora@gmail.com 

 
2. Druh zákazky: Zákazka na dodávku tovaru  
  
3. Zaradenie predmetu obstarávania – Spoločný slovník CPV:  
      39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru 
 
4. Opis predmetu obstarávania:  
 

P. 
č. Názov položky  

Merná 
jednot-
ka/ ks 

Popis 

1. 
interiérové vybavenie  stoly 
do konferenčnej miestnosti 

16 
Rozmer: š 1800 v 720 h 800 mm, možnosť 
zasúvania stoličiek z oboch dlhších strán 

2. 
interiérové vybavenie  
stoličky do konferenčnej 
miestnosti 

50 čalúnené, stohovatelľné, nosnosť min. 120 kg 

3. 
interiérové vybavenie 
pracovný stôl do 
konferenčnej miestnosti 

1 Rozmer: š 1600 v 760 h 1200 mm 
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4. 
interiérové vybavenie  
stoličky 

102 
stohovateľné žiacke stoličky, č. 6, alebo 
obdobná veľkosť vhodná pre stredné školy 

5. interiérové vybavenie  stoly 51 
Dvojmiestna žiacka lavica 
Veľkosť: 6, alebo obdobná 
Pracovná doska (mm): 1300x500 

6. 
interiérové vybavenie  
pracovisko učiteľa 

7 

rozmery cca š 1200 v 760 h 700 mm, tolerancia 
rozmerov +/- 10% 
Hrúbka pracovnej dosky  25 mm. + kontajner š 
400 v 610 h 560 mm, uzamykateľná min. 1 
horná zásuvka 

7. 
interiérové vybavenie skrine 
na pomôcky 

6 
rozmery š 800 v 2000 h 400 mm +/- 10%, min. 4 
police, uzamykateľné 

8. 
interiérové vybavenie tabuľa 
magnetická na popis kriedou 

4 
keramická, magnetická, na popis kriedou, 
odolná proti poškriabaniu, 180 x 120 cm 

9. 
dielenské stoličky pre žiakov 

36 
stohovateľné žiacke stoličky, č. 6, alebo 
obdobná veľkosť vhodná pre stredné školy 

10. zostava dielenských skríň 3 

Zostavu tvorí 1 uzamykateľná oceľová skriňa  4 
police, 3 zásuvky a  sada držiakov na náradie,  
rozmery: š 780 v 1920 h 380mm +/- 10%  a 
3xnízka kovová uzamykateľní skriňa policová s 
minimálne rovnakou hĺbkou a šírkou, výška 800 
až 1000 mm. 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 19.616,74 € bez DPH 

Osoba podľa § 8 v tomto bode uvádza, že predpokladanú hodnotu zákazky určil na základe 
prieskumu trhu.  
 

6. Miesto dodávky tovaru:   Súkromná stredná odborná škola, Ul. SNP 1253, 058 01 Poprad 
  

7. Zmluva: Kúpna zmluva  bude uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších právnych predpisov. 
 

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 
NIE     [X]         ÁNO      [  ]  
Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení: 
NIE      [X]        ÁNO      [  ] 
Ak súčasťou ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie 
zaradené do vyhodnotenia a nebude brané do úvahy. 
 

10. Trvanie zmluvy a realizácia predmetu zákazky:  
Termín začatia realizácie:  po podpise zmluvy  
Trvanie zmluvy: Do 3 mesiacov po zaslaní objednávky. 

 
11.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný z NFP projektu: Inovácia 
odbornej prípravy pre prax, kód  v ITMS2014+: 302021J151, , realizovaného v rámci výzvy s 
kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 a z vlastných zdrojov osoby podľa § 8 ZVO. 
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12. Komunikácia medzi osobou  podľa § 8 ZVO a záujemcami/uchádzačmi 
a) Osoba podľa § 8 bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v 

zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému E-LENA, tento 
spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi osobou podľa § 8 a 
záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.  

b) Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi osobou podľa § 8 a záujemcami/ 
uchádzačmi v zmysle ZVO bude uskutočňovaná výhradne v slovenskom jazyku 
spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí 
ochranu dôverných a osobných údajov. 

c)  E-LENA  je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania 
verejných zákaziek. E-LENA je webová aplikácia, nachádzajúca sa  na doméne  
https://www.e-lena.sk/   

d)  Osoba podľa § 8 umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami 
k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie 
ponúk. 

e)  Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak 
jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. ako náhle sa 
dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme E-LENA 
považuje okamih jej odoslania v systéme E-LENA a to v súlade s funkcionalitou systému. 
Systém zaručuje, že okamih odoslania je zároveň okamihom doručenia správy do 
schránky užívateľa systému v reálnom čase. 

 f) Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k 
predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať 
správy a potrebné prílohy osobe podľa § 8. Takáto zásielka sa považuje za doručenú 
osobe podľa § 8 okamihom jej odoslania v systéme E-LENA v súlade s funkcionalitou 
systému. 

g) Osoba podľa § 8 odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných 
aktualizáciách týkajúcich sa zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „MÁM 
ZÁUJEM“. V tomto prípade bude hospodársky subjekt automaticky zaradený do 
zoznamu záujemcov pre konkrétnu zákazku. Potvrdenie o zaradení do zoznamu 
záujemcov bude záujemcovi zaslané prostredníctvom komunikačného rozhrania v 
systéme E-LENA. 

 
13. Vysvetlenie  

a) Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácií k verejnému obstarávaniu:  
https://www.e-lena.sk 

b) Výzva a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v 
príslušnej zákazke v systéme E-LENA, čím osoba podľa § 8 umožní neobmedzený a 
priamy prístup k podkladom. 

c) V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo  výzve môže ktorýkoľvek zo záujemcov 
v stanovenej lehote požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom komunikačného 
rozhrania systému E-LENA podľa vyššie uvedených pravidiel komunikácie. Iné spôsoby 
komunikácie nebudú slúžiť na vysvetľovanie, ale iba na výmenu informácií 
všeobecného charakteru napr. potvrdenie funkčnosti systému, overenie doručenia a 
pod. 

d) Osoba podľa § 8 bezodkladne poskytne prostredníctvom systému E-LENA vysvetlenie 
informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu  a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však  šesť dní 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie 
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záujemca požiada dostatočne vopred.  
e) Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje 

požiadavka doručená osobe podľa § 8 do systému E-LENA v termíne najneskôr 3 
pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.  

f) Osoba podľa § 8 bude pri vysvetlení a doplnení dokumentov, prostredníctvom 
ktorých bol vyhlásený tento postup zadávania zákazky, postupovať v opodstatnených 
prípadoch podľa § 21 ods. 4 a 5 ZVO. 

 
14. Podmienky účasti uchádzačov: 

nevyžadujú sa      [  ] 
vyžadujú sa          [X] 
Podmienka účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. 

 
15. Lehota na predkladanie ponúk:  Do dátumu: 10.04.2019 do 16.00 hod. 
         Otváranie ponúk sa uskutoční 10.04.2019 o 17.00 hod. 
 
16. Cena a spôsob určenia ceny:  

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v   
znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR. 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
výška a sadzba DPH, navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.  

 
17. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:    
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena, vyjadrená ako celková 

cena v EUR bez DPH za zhotovenie celého predmetu zákazky.  
2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa 

posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa najnižšej celkovej 
ceny  (v EUR bez DPH).  

3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien 
vyjadrených v EUR bez DPH, navrhnutých v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný 
bude ten uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú 
cenu bez DPH a splnil podmienku účasti stanovenú a uvedenú v tejto výzve. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná celková cena za zhotovenie požadovaného predmetu 
zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene euro bez DPH. 

4. V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky nevyhnutné náklady uchádzača na zhotovenie 
celého predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný 
žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho 
predtým uvedených povinností. 

5. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.   

6. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu v 
EUR bez DPH. Na  skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

 
18. Obsah ponuky: 

Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk.  
Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do 
systému E-LENA umiestnenom na webovej adrese https://www.e-lena.sk/ 
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1.  Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) ZVO – výpis z obchodného, alebo živnostenského registra, podľa § 32 ods. 1 písm. f) 
 čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. 

2.  Návrh cenovej ponuky podľa prílohy tejto výzvy; 
3.  Podpísaný návrh kúpnej zmluvy zo strany uchádzača s vyplneným bodom 1.2., a 3.1. 
 
19. Informácia o vyhradení zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: 

Nevyhradená.  
 
20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: Do dátumu: 30.09.2019 

 
21. Ďalšie informácie osoby podľa § 8:  

a) Osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 
ods. 2 ZVO (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásil postup). V tomto prípade sa rozumie 
každý objektívny prípad, pre ktorý nemožno od osoby podľa § 8 požadovať, aby v tomto 
postupe zadávania zákazky pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by 
mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo prípad ak predložené 
cenové ponuky s DPH u všetkých uchádzačov prekročili limit disponibilných finančných 
zdrojov osoby podľa § 8 určených na financovanie predmetu zákazky. 
b) Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 14 tejto výzvy. Doplnenie, zmenu alebo 
späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej 
žiadosti uchádzača doručenej elektronickými prostriedkami na kontaktnú adresu zástupcu 
osoby podľa § 8 podľa bodu 1 tejto výzvy, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť 
v lehote na predkladanie ponúk a na adresu osoby podľa § 8. Po uplynutí lehoty na 
predkladanie ponúk nie je umožnené postupovať podľa tohto bodu.  
 

22. Jazyk ponuky: 
Doručované doklady, dokumenty, celá ponuka, doklady a dokumenty v ponuke a písomnosti 
musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety vyhoto-
vené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to 
neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je 
úradný preklad do štátneho jazyka. 
 

23. Konflikt záujmov: 
Osoba podľa § 8 je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania 
zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu 
hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého 
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. 
V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe 
zadávania zákazky osobou podľa § 8, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu 
pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej 
osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej 
povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade 
nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči osoba podľa § 8 
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v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, 
z tohto postupu zadávania zákazky. 
 

24. Elektronická aukcia: 
Vzhľadom na charakter predmetu zákazky, ktorým sú stavebné práce, elektronická aukcia 
nebude aplikovaná. 

 
 V Poprade, dňa: 01.04.2019 

                                                               _________________________ 
                                                                                            Ivan Kotora,  I&Z Tender, s.r.o. 
 
 
Prílohy: 1) Návrh celkovej cenovej ponuky 
               2) Návrh Kúpnej zmluvy  (vyplnený uchádzačom) 


