
VÝZVA 

na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona (ďalej len „výzva na predkladanie ponúk“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:     Základná škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa 

Adresa:     Železničná 14, 821 07 Bratislava- mestská časť Vrakuňa 

IČO:      30810655 

Štát:     Slovenská republika 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Andrea Macháčová 

Kontaktná osoba:   Mgr. Ľubica Vaňková 

Telefón:     0915 157 903, 02/45 24 70 92 

E-mail:     obstaravanie@zszelba.sk 

 

Adresa webového sídla verejného obstarávateľa (URL): www.zszelba.edupage.org 

 

2. Názov zákazky: 

„Nákup doplnených učebníc pre II. stupeň ZŠ“ 

 

3. Kódy CPV: 

22112000-8 Učebnice 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je nákup učebníc pre žiakov ZŠ Železničná 14, Bratislava-

Vrakuňa, v 5.-9. ročníku ZŠ. Vrátane dopravy na miesto plnenia. Učebnice musia byť 

výlučne zo zoznamu učebníc uvedených na edicnyportal.iedu.sk- "Zoznam 

schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a 

odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov". Učebnice musia byť 

nové, doposiaľ nepoužité. Učebnica musí byť vydaná vydavateľstvom, patriacim do 

zoznamu učebníc,  ktoré patrí do zoznamu uverejneného na stránke www.minedu.sk. 

Podrobný opis predmetu zákazky tvoria prílohy tejto výzvy. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  6 980,20 € 

 

http://www.minedu.sk/


6. Lehota na predkladanie ponúk: do 14.9.2020 do 11:00 hod. 

 

7. Rozdelenie zákazky na časti: 

      Predmet zákazky sa delí na časti: 

ČASŤ predmetu zákazky č. I. (príloha č.1) – „Učebnice k predmetu Matematika“  

ČASŤ predmetu zákazky č. II (príloha č.2)- „Pracovné zošity k predmetu Slovenský jazyk 

a Literárna výchova“   

ČASŤ predmetu zákazky č. III (príloha č.3)- „Učebnice k predmetu Literárna výchova“ 

ČASŤ predmetu zákazky č. IV (príloha č.4)- „Učebnice k predmetu Občianska náuka“ 

ČASŤ predmetu zákazky č. V (príloha č.5)-„Pracovné zošity k predmetu Technická výchova“ 

ČASŤ predmetu zákazky č. VI (príloha č.6)- „Pracovné zošity k predmetu Biológia“ 

ČASŤ predmetu zákazky č. VII (príloha č.7)- „Učebnice k predmetu Dejepis“ 

ČASŤ predmetu zákazky č. VIII (príloha č.8)- „Pracovné zošity k predmetu Etická výchova“ 

 

Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek jednu časť, viacej častí, alebo na 

všetky častí predmetu zákazky. 

 

8. Požiadavky na predmet zákazky: 

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať predmet zákazky do 23.9.2020. 

 

9. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Základná škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa, Železničná 14, 821 07 Bratislava- 

mestská časť Vrakuňa 

 

10. Predkladanie ponúk: 

- Elektronicky- e-mailom na adresu: obstaravanie@zszelba.sk 

- Uchádzačom predložená cena musí byť vyjadrená v Eurách.  

 

11. Návrh na plnenie kritérií: 

Uchádzač cenu predloží prednostne na tlačivách príloh tejto výzvy, s uvedením 

identifikačných údajov uchádzača a uvedením cien. V opodstatnených prípadoch 

obstarávateľ bude akceptovať aj iné tlačivá uchádzača s predloženou ponukou.  

 

 



12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Kritérium pre vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH. 

 

13. Podmienky financovania: 

Učebnice sú financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

14. Ďalšie informácie: 

Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Uchádzač musí byť oprávnený dodávať učebnice. Musí mať zapísanú v obchodnom 

registri činnosť „kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 

(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)“ alebo obdobnú 

činnosť.  

Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní. 

U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona 

o VO (existencia konfliktu záujmu). 

 

 

V Bratislave, dňa 8.9.2020 

 

 

 

        Mgr. Andrea Macháčová, v.r.. 

                   riaditeľka školy 

 

 

Prílohy k výzve: 

Príloha č.1: „Učebnice k predmetu Matematika“ 

Príloha č.2: „Pracovné zošity k predmetu Slovenský jazyk a Literárna výchova“   

Príloha č.3: „Učebnice k predmetu Literárna výchova“ 

Príloha č.4: „Učebnice k predmetu Geografia“ 

Príloha č.5: „Pracovné zošity k predmetu Technická výchova“ 

Príloha č.6: „Pracovné zošity k predmetu Biológia“ 



Príloha č.7: „Učebnice k predmetu Dejepis“ 

Príloha č.8: „Pracovné zošity k predmetu Etická výchova“ 

 


