
 

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA 
        Trieda SNP 104, 040 11            Trieda SNP 104, 040 11   Košice 
    

 

Košice     02.06.2021                                                                                                                                                    E.č.116/2021  
 

Výzva na predloženie  ponúk 
(prieskum trhu na stanovenie PHZ a výber zmluvného partnera) 

 
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice, IČO: 00521965 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) pre účely výpočtu a 
určenia predpokladanej hodnoty zákazky predmetu: „Čistiace a pracie prostriedky“ (ďalej aj ako „predmet zákazky“) 
uskutočňuje tento prieskum trhu, všetko v súlade s § 6 (postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou) 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.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Verejný obstarávateľ:  Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice  

     Sídlo :                             Trieda SNP 104, 040 11  Košice  
       IČO :                                00 521 965                          
       Štatutárny zástupca:   PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka      
       Telefón:                          055/ 6415166                      
       E-mail:     skola@ssske.sk                     
                Kontaktná osoba pre informácie ohľadom prieskumu trhu:  Jana Sošková , 055/6415 170    
 

2. Názov predmetu zákazky: „ Čistiace a pracie prostriedky „ 
 

3. CPV kód:  
18141000-9  Pracovné rukavice, Jednorazové rukavice 
30195700-9  Čistiace súpravy na tabule    
33141420-0  Chirurgické rukavice                     
33741000-6  Výrobky na starostlivosť o ruky 
3741300-9 Dezinfekčné prostriedky na ruky uteráky na ruky a servítky 

3760000-5  Toaletný papier, vreckovky  

39224300-1  Metly a kefy a iné výrobky na upratovanie domácností 

39800000-0   Čistiace a leštiace výrobky                 

4. Druh zákazky: Tovar  
 

5. Opis predmetu zákazky (nový tovar) 
Predmetom zákazky je dodávanie  tovaru  čistiacich a pracích prostriedkov počas 24. mesiacov. 

Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením 

a vyložením dodávaného tovaru na miesto dodania.  

V prípade, že na základe fyzickej kontroly pri preberaní tovaru zistí objednávateľ zrejmé vady tovaru, resp. jeho 

nesúlad s objednávkou, objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar alebo jeho časť. Túto skutočnosť 

vyznačí na dodacom liste a vadný tovar vráti dodávateľovi. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady odstrániť 

zrejmé vady tovaru, resp. ho vymeniť.  

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. 
Zoznam tovaru a počet kusov je presne špecifikovaný v prílohe č. 2: Opis predmetu zákazky-ponuka         

 

6.     Predpokladaná hodnota zákazky: 
6.1. Predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe výsledkov prieskumu trhu. 
6.2. Ak predložené cenové ponuky budú porovnateľné a nepresiahnu výšku finančného limitu zákazky s nízkou 

hodnotou v zmysle ZVO, verejný obstarávateľ využije získané informácie z tohto prieskumu trhu pre 
uskutočnenie postupu zadávania zákazky podľa  § 117 ZVO a pre výber zmluvného partnera na plnenie 
zákazky a vyhodnotí predložené cenové ponuky ako návrhy na plnenie kritéria predložené uchádzačmi, 
ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti a požiadavky uvedené v tejto výzve, a to postupom uvedeným 
v tejto výzve, pokiaľ s daným postupom zadávania zákazky s nízkou  hodnotou uchádzač preukázateľne  
v Prílohe č. 1 – Návrh na plnenie kritéria, vyjadrí súhlas.  

6.3. Finančný limit pre túto zákazku je: 24.540,00  EUR bez DPH  



 

 

 
 

7.  Variantné riešenie / ekvivalent :  
Verejný obstarávateľ opisom predmetu zákazky (špecifikáciou produktov) stanovil minimálne požiadavky, ktoré 

požaduje dodržať pre daný predmet zákazky.  V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu 

zákazky (špecifikáciu produktov) konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť 

alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods.3 ZVO predložiť ponuku i na technický 

a funkčný ekvivalent. V prípade ocenenia ekvivalentu u niektorých výrobkov, ponúkaný tovar musí spĺňať 

rovnaké vlastnosti uvedeného produktu. Ak objednávateľ nebude spokojný s produktom ekvivalentu, úspešný 

uchádzač musí tento produkt nahradiť výrobkom aký bol v špecifikácii v cene ponuky ekvivalentu.  

8. Spôsob vzniku záväzku :  Výsledkom prieskumu trhu bude rámcová dohoda.   

 

9. Miesto plnenia :   Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice  

 

8. Podmienky účasti :  

         Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu  s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods.1 

písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Ustanovenie § 11 ZVO 

nie je dotknuté.  

• Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia:  

a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona – 

musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať 

v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto 

skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

b) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie   Úrad pre 

verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej 

stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu 

predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

c) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 

1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.f). 

 

9.    Podmienky financovania:  

• Cena uvedená  v ponuke je záväzná počas celého obdobia  platnosti  zmluvy. 

• Predmet zákazky  je financovaný  z vlastných  prostriedkov  obstarávateľa   

• Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.  

• Cena za predmet zákazky  bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet  úspešného uchádzača na 

základe vystavenej faktúry  a prevzatí predmetu plnenia.  Verejný obstarávateľ požaduje 14 (30) dňovú 

lehotu splatnosti faktúry odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.  

• Vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platného právneho poriadku SR, špecifikáciu 

fakturovanej sumy a špecifikáciu predmetu zákazky.     

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia 

10.1. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe kritéria najnižšia cena, t. j. najnižšia cena 

s DPH v mene EUR za celý predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné.  

10.2. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk predložených uchádzačmi podľa hodnoty navrhovanej 

celkovej ceny za predmet zákazky od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu s DPH.    Ponuka s najnižšou 

celkovou cenou za predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na 1. mieste, ostatné ponuky 

budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej ponuky.  

10.3. Verejný obstarávateľ u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí úspešnosti na základe 

vyhodnotenia kritéria – najnižšej celkovej ceny za predmet  zákazky s DPH, vyhodnotí splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky.  V prípade ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí následne 

splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky  u ďalšieho uchádzača,  ktorý sa umiestnil 

na prvom mieste v novo zostavenom poradí.  

 



 

 

 

11. Predkladanie cenovej ponuky: 

11.1. Oslovený subjekt – uchádzač, môže predložiť len jednu cenovú ponuku. 

11.2. Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EUR. 

11.3. V poskytnutej informácii sa uvedie cena za predmet zákazky bez DPH a s DPH. Navrhovanú zmluvnú cenu 

je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta.   

11.4. Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena 

musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. V predloženej cenovej ponuke 

sa vezme do úvahy všetko čo je nevyhnutné na riadne dodanie tovaru,  pričom do ceny budú zahrnuté 

všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 

11.5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu bez DPH a zároveň aj ako cenu 

konečnú. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač vo svojej ponuke.  

11.6. V prípade, ak úspešný uchádzač uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa po predložení ponuky 

platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.  

11.7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  

11.8. Predložená cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla 

uchádzača alebo miesto jeho podnikania, IČO, DIČ, meno a priezvisko kontaktnej osoby, kontaktné 

telefónne číslo, emailová adresa) 
 

12. Spôsob predloženia  a obsah ponuky:  

12.1. Cenová ponuka sa predkladá v písomnej podobe prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne 

alebo v elektronickej podobe – mailom, najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

Ak sa ponuka  predkladá v listinnej forme, musí byť doručená v uzatvorenom nepriehľadnom obale, 

označenom adresou verejného obstarávateľa, obchodným menom a sídlom uchádzača a slovami:  „ 

Neotvárať – ponuka: Čistiace a pracie prostriedky.“ 

 

12.2. Obsah ponuky:  

• Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenia kritéria  (v prípade predloženia ponuky na e-mailovú adresu, 

je potrebné predložiť scan Prílohy č. 1 s podpisom oprávnenej osoby) 

• Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky-ponuka   ( nacenená položkovitá špecifikácia)   

• Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie  (k § 32 ods.1 písm. e) a písm. f) ZVO – v prípade predloženia na e-mail 

je potrebné predložiť scan s podpisom oprávnenej osoby) 

 

 

13. Lehota  a miesto na predkladanie ponuky :  

• Ponuky je potrebné doručiť na adresu :    Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11  Košice 
Alebo na e-mailovú adresu: skola@ssske.sk  
 

• Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa :    09. 06. 2021  o  09.00 hod 
 

• Cenové ponuky musia byť doručené v stanovenej lehote. 

• Cenová ponuka predložená  listinne po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk sa vráti 
odosielateľovi neotvorená, ak odosielateľ bude známy.  

• Cenové ponuky doručené v lehote na predkladanie cenových ponúk sa nevracajú. Zostávajú ako súčasť 
dokumentácie postupu verejného obstarávania.  
 

 

14.  Lehota na dodanie predmetu zákazky :   

• Termín dodania zákazky: 1 - 3 dni od vystavenia objednávky 

• Spôsob plnenia predmetu zákazky:  opakované dodanie na základe objednávky 

 
15. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:  

V tejto Výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky, Ďalšie súťažné podklady sa preto 

neposkytujú.  

 

mailto:skola@ssske.sk


 

 

16. Ďalšie informácie:  
16.1. Do procesu vyhodnotenia cenových ponúk zadávania zákazky s nízkou hodnotou budú zaradené len cenové 

ponuky uchádzačov, ktorí dali súhlas s využitím  predloženej cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou 
hodnotou a splnili požiadavky a podmienky uvedené v tejto výzve  

16.2. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom / písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.  
16.3. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 
16.4. Ak úspešný uchádzač a akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na 

uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.  
16.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 

predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami obstarávateľa.  

16.6. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  

• Nebude predložená ani jedna ponuka, 

• Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

• Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  

• Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie     
16.7.   Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní stanovené formálne  

           pravidlá procesu a postupu ich zadávania. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, postupuje  

           tak, aby vynaložené náklady na obstarávanie predmetu zákazky a jeho zadanie boli primerané jeho kvalite a cene,  

           všetko za dodržania základných princípov verejného obstarávania a podpory riadnej hospodárskej súťaže.  

           V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere  

           najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania  zákazky §117 nie je možné podať námietky. 

  
Príloha:   Príloha č.1 – návrh na plnenie kritéria  
                 Príloha č.2. – Opis predmetu zákazky – cenová ponuka 
                 Príloha č. 3 -  čestné prehlásenie uchádzača  
 
 
 
 
 

    
                                          

 
                                                                                                                         PaedDr. Tatiana Švecová 
                                                                                                                                   riaditeľka  školy   
 
 

 

 

 

 

 


