Základná škola, Juh 1054, 093 36 Vranov nad Topľou

Výzva na predkladanie ponúk
zákazky s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: „Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov,
schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných
zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/2021.“

Vo Vranove nad Topľou, dňa: 26. 06. 2020

Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Základná škola, Juh 1054, 093 36 Vranov nad Topľou
IČO: 37873369
Štatutárny zástupca: Mgr. Zlatica Halajová, riaditeľka školy
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubica Repková, ekonómka školy
Sídlo
Obec /mesto/: Vranov nad Topľou
Ulica: sídl. Juh
Telefón: 0915/878377
Elektronická pošta: skola@zsjuhvv.edu.sk

DIČ: 20238531

PSČ: 093 36
Číslo: 1054

2. Predmet zákazky: Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov,
schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných
zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2020/2021

3. Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods.1 b) zákona
o verejnom obstarávaní

4. Opis zákazky: Zoznam učebníc a pracovných zošitov podľa Prílohy č. 1 - Zoznam
požadovaných učebníc a pracovných zošitov Príloha č. 2 – Stručná charakteristika
učebníc

5. Miesto dodania predmetu obstarávania:
Základná škola, Juh 1054, 093 36 Vranov nad Topľou

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: áno

7. Možnosť predloženia variantných riešení: áno

8. Termín dodávky tovaru a poskytnutia služby: 8.7.2020 – 31.8.2020

9.

Spoločný slovník obstarávania (CVP): 22112000-8 Učebnice

10. Predpokladaná hodnota zákazky: 13 048,- €

11. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: Cena za predmet zákazky
musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky, uvedená
v ponuke bude vyjadrená v EUR s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie
navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo výške ceny bez DPH. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení:
- zmluvná cena v EUR bez DPH,
- sadzba a výška DPH,
- zmluvná cena v EUR s DPH.

12. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho príspevku na
učebnice. Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia.
13. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač predloží:

- cenovú ponuku podľa podmienok uvedených vo výzve, úspešný uchádzač doloží
kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť uvedený predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača poskytovať predmet zákazky. U právnickej osoby
je to aktuálny Výpis z obchodného registra, u fyzickej osoby je to Živnostenský list
a iné doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť uchádzača – napr. doklad o zápise
v profesijnom zozname, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov na
Úrade pre verejné obstarávanie.

14. Obsah ponuky:
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- Identifikáciu uchádzača (názov, alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo,
meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, telefónne číslo, meno a priezvisko
kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, e-mail).
- Názov tovaru, autor, vydavateľ, počet, cena s DPH, - na predmet obstarávania
uvedený v prílohe č. 1

15. Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky sa prijímajú do 6.7.2020 do 10.00 hod.

16. Miesto predkladania ponúk:
Adresa verejného obstarávateľa: Základná škola, Juh 1054, 093 36 Vranov nad
Topľou
Ponuku možno zaslať elektronicky na e-mailovú adresu:
repkov1@gmail.com

17. Kritériá na hodnotenie ponúk:

- využitá metodika v učebnici
- požadovaný obsah
- podiel praktickej a teoretickej časti
- kvalitatívne kritériá
- najnižšia cena s DPH

18. Obchodné podmienky:
- predmet zákazky bude realizovaný na základe uzatvorenej objednávky na dodanie
učebníc,
- úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry po zrealizovaní predmetu
zákazky, termín splatnosti je 14 dní od dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi,
- po dohode a podpísaní zmluvy môže byť aj dohodnutá záloha
- vzťahy zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov
vzťahujúcich sa k predmetu zákazky,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu
z predložených ponúk, prípadne rozdeliť zákazku na časti, ak sa podstatne zmenia
okolnosti, za ktorých bola súťaž zverejnená, alebo ani jedna z ponúk nesplní sumu
stanovenú v predpokladanej hodnote zákazky.

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí ponuky e-mailom, bude
mu zaslaná objednávka v súlade s predloženou ponukou. Ostatným uchádzačom,
ktorých ponuky budú vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti emailom.

Mgr. Zlatica Halajová
riaditeľka školy

Príloha č. 1

Zoznam požadovaných učebníc a pracovných zošitov pre 1.- 5. ročník
základných škôl
Ročník

Množstvo /
kus

Šlabikár 1. časť

1.

55

Šlabikár 2. časť

1.

55

Čítanka pre 1. ročník

1.

55

Šlabikár 2. časť iné

1.

25

Šlabikár 2. časť iné

1.

25

Čítanka pre 1. ročník iná

1.

25

Matema:ka pracovný učebnica 1. časť

1.

55

Matema:ka pracovný učebnica 2. časť

1.

55

Matema:ka pracovný učebnica 1. časť iná

1.

55

Matema:ka pracovný učebnica 2. časť iná

1.

55

Matema:ka pracovný učebnica 3. časť

1.

25

Hudobná výchova učebnica

1.

76

Opis predmetu zákazky

Katolícke náboženstvo pracovní zošit /západný obrad/

1.

50

Katolícke náboženstvo pracovní zošit /východný obrad/

1.

55

Náboženská výchova pracovná učebnica /evanjelické
náboženstvo/

1.

E:cká výchova pracovná učebnica

1.

25

Slovenský jazyk pre 2. ročník

2.

90

Čítanka pre 2. ročník

2.

90

Matema:ka učebnica

2.

90

Matema:ka pracovná učebnica - 1. časť

2.

90

Matema:ka pracovná učebnica - 2. časť

2.

90

Matema:ka pracovná učebnica - 1. časť iná

2.

25

Matema:ka pracovná učebnica - 2. časť iná

2.

25

Matema:ka pracovná učebnica- 3. časť

2.

25

Hudobná výchova učebnica

2.

20

Prvouka pracovná učebnica pre 2. ročník

2.

90

Katolícke náboženstvo pracovní zošit /západný obrad/

2.

50

Katolícke náboženstvo pracovní zošit /východný obrad/

2.

25

Náboženská výchova pracovná učebnica /evanjelické
náboženstvo/

2.

5

Náboženská výchova pracovný zošit /evanjelické náboženstvo/

2.

10

E:cká výchova pracovná učebnica

2.

5

Slovenský jazyk pre 3. ročník

3.

90

Matema:ka - učebnica

3.

90

Matema:ka - pracovný zošit, 1. časť

3.

90

Matema:ka - pracovný zošit, 2. časť

3.

90

Hudobná výchova učebnica

3.

20

Prírodoveda pre tre:akov - pracovná učebnica

3.

75

Vlas:veda pre tre:akov - pracovná učebnica

3.

75

Informa:ka programovanie pre 3. ročník

3.

25

Pracovné vyučovanie pracovná učebnica

3.

68

Katolícke náboženstvo pracovní zošit /západný obrad/

3.

48

Katolícke náboženstvo pracovní zošit /východný obrad/

3.

25

25

Náboženská výchova pracovná učebnica /evanjelické
náboženstvo/

3.

Náboženská výchova pracovný zošit /evanjelické náboženstvo/

3.

15

E:cká výchova pracovná učebnica

3.

5.

Učebnica – anglický jazyk 1. časť

3.

33

Učebnica – anglický jazyk 2. časť

3.

33

Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ

4.

32

Čítanka pre 4. ročník

4.

75

Matema:ka - učebnica

4.

90

Matema:ka - pracovný zošit - 1. časť

4.

90

Matema:ka - pracovný zošit - 2. časť

4.

90

Prírodoveda – pracovná učebnica

4.

80

Vlas:veda 1. časť – pracovná učebnica

4.

80

Vlas:veda 2. časť – pracovná učebnica

4.

80

Hudobná výchova učebnica

4.

20

Informa:ka programovanie pre 4. ročník

4.

25

Pracovné vyučovanie pracovná učebnica

4.

75

Katolícke náboženstvo pracovní zošit /západný obrad/

4.

40

Katolícke náboženstvo pracovní zošit /východný obrad/

4.

25

Náboženská výchova pracovná učebnica /evanjelické
náboženstvo/

4

Náboženská výchova pracovný zošit /evanjelické náboženstvo/

4.

10

E:cká výchova pracovná učebnica

4.

5

Učebnica - anglický jazyk

4.

35

Učebnica - anglický jazyk

4.

40

Učebnica - anglický jazyk

5.

15

Učebnica - anglický jazyk

5.

50

Učebnica - anglický jazyk

5.

50

5

5

