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POKYNY PRE POTENCIÁLNYCH DODÁVATEĽOV 
 

 
I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VYHLASOVATEĽA (ďalej v texte len Prijímateľ“): 
Názov:           SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU BOHUMILA BAČU   
IČO:   317 929 52  
Sídlo:    Ivanska cesta 21, 821 01 Bratislava 
 
Kontaktná osoba prijímateľa pre komunikáciu s potenciálnymi dodávateľmi: 
Ing. Martin Kokles 
Telefón: +421 903  408 845 

e-mail: riaditel@ssus.sk 
 
Mgr. Christián Kraus 
Telefón: +421 903  210 662 

e-mail: kraus_co@mail.com  
 
 
II. NÁZOV A OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
Názov zákazky:  
Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk školy Dizajnu – GD a PD 
(GD - grafický dizajn a PD - priemyselný dizajn) 
 
Zákazka nie je rozdelená na časti. Potenciálny dodávateľ predloží len jednu ponuku na celý predmet 
zákazky. Požiadavky na predmet zákazky /technická špecifikácia sú uvedené v bode II. Opis predmetu 
zákazky a v prílohe č. 4 tejto výzvy - „Opis predmetu zákazky“. 
 
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie zmluvy s jedným (úspešným) dodávateľom. Návrh zmluvy 
je uvedený v prílohe č. 3 tejto výzvy. 
 
Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovarov (ďalej len „zákazka“).  
 
Postup: Prijímateľ realizuje prieskum trhu, ako zákazku vyhlásenú osobou, ktorej verejný 
obstarávateľ poskytne 50% a viac finančných prostriedkov na dodanie tovaru v znení aktuálne platnej 
Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 
obstarávania/obstarávania. 

 
Opis predmetu zákazky: 
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. 
V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, 
výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu atď. resp. ak niektorý 
z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný 
postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď. môže 
uchádzač predložiť ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom 
riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok.  
Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne 
rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete 
zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. Prijímateľ bude ekvivalenty 
akceptovať, ak budú mať porovnateľné kvalitatívne alebo vyššie výkonnostné charakteristiky. 
V prípade ak je opise predmetu zákazky odkaz na slovenské technické normy, ktorými sa prevzali 
európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné 
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normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo 
ak také neexistujú, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto 
odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré 
sú obdobné týmto normám, uchádzač môže predložiť aj iné rovnocenné ekvivalentné doklady. 
 
Predmetom zákazky je dodanie tovarov za účelom Modernizácie materiálno-technického vybavenia 
odborných pracovísk školy Dizajnu – GD a PD 
 
Podrobná technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 4 k tejto výzve. 
 
 
III. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY: 
Obhliadka nie je potrebná 
 
 
IV. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV: 
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z programu financovaného z fondov EÚ Operačný program 
Integrovaná infraštruktúra. Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, v rámci projektu s názvom: „Dizajn - 
multimédiá - podnikanie“, číslo zmluvy: IROP-Z-302021K543-223-14. 
 
 
V. PODMIENKY REALIZÁCIE ZMLUVY: 
1. Potenciálny dodávateľ sa zaväzuje, že najneskôr v čase uzavretia zmluvy, uvedie údaje o všetkých 

známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu 
do registra partnerov verejného sektora. 

2. Lehota dodania/realizácie: do 90 dní od dňa doručenia žiadosti Kupujúceho o dodanie Predmetu 
kúpy elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v Kúpnej zmluve ako adresu na 
doručovanie (bod 9.9 písm. b) zmluvy).  

3. Miesto dodania predmetu zákazky: SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU BOHUMILA 
BAČU, Ivanská cesta 21, 821 01 Bratislava. 

4. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu                                         
s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých 
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie 
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

5. Platobné podmienky: 
Splatnosť faktúr : 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 

 
 
VI. SPÔSOB VZNIKU ZÁVÄZKU:  
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 
 
 
VII. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK a pravidlo ich uplatnenia: 
Kritériom na vyhodnotenia ponúk je celková cena s DPH za celý predmet zákazky. 
Úspešným sa stane uchádzač ktorý predloží Najnižšiu celkovú cenu s DPH za celý predmet zákazky, 
splní požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti. 
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VIII. ADRESA A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: 
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom v rozsahu podľa bodu XIV. tejto výzvy, v lehote na 
predkladanie ponúk elektronicky  na adresu kraus_co@mail.com . 
 
Lehota na predkladanie ponúk: 20.06.2022 do 13:00 hod. 
 
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zo strany prijímateľa 
akceptovaná. 
 
Potenciálny dodávateľ môže predloženú ponuku zmeniť, dodatočne doplniť alebo odvolať do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa tohoto bodu. 
 
 
IX. PLATNOSŤ PONUKY: 
Ponuky ostávajú platné počas trvania lehoty viazanosti ponúk, tj. do 31.12.2022. 
 
 
X. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE, MENA FINANČNÉHO PLNENIA, 

▪ Cena za dielo bude stanovená dohodou a bude spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.  

▪ Potenciálnym dodávateľom navrhnutá zmluvná cena bude vyjadrená v eurách, so 
zaokrúhlením na dve desatinné miesta za predmet zákazky.  

▪ Ak je potenciálny dodávateľ platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, 
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

▪ Ak potenciálny dodávateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.  

▪ Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona je osobou registrovanou pre DPH podľa § 4 ods. 1 zákona č. 
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, že osoba podľa § 8 ods. 1 zákona obstará 
majetok od dodávateľa usadeného v inom členskom štáte, je v súlade s § 69 ods. 2 zákona o 
DPH osobou povinnou platiť daň.  

▪ Podkladom pre spracovanie ceny je Cenová ponuka/Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2 
tejto výzvy) a príloha č. 4 tejto výzvy. Potenciálny dodávateľ stanoví zmluvnú cenu za 
obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov 
podľa platných právnych predpisov. Potenciálny dodávateľ je pred predložením svojej 
ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, 
pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu 
zákazky. Potenciálnym dodávateľom navrhnutá zmluvná cena musí pokryť náklady na všetky 
položky tvoriace výkaz výmer.  

▪ Zmluvná cena v súlade so zákonom o cenách bude maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.  
▪ V prípade, ak sa potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy 

stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za 
predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

 
 
XI. DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE: 
Dorozumievanie medzi prijímateľom a potenciálnymi dodávateľmi sa zo strany prijímateľa bude 
realizovať prostredníctvom elektronickej pošty (mail). 
 
 
XII. PODMIENKY ÚČASTI:  
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Potenciálny dodávateľ musí spĺňať podmienku účasti:  
- oprávnenie dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

 
Splnenie podmienky účasti preukáže potenciálny dodávateľ predložením dokladu o oprávnení 
realizovať predmet zákazky/dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, predložený ako 
originál alebo úradne osvedčená fotokópia. Potenciálny dodávateľ predkladá naskenovaný originál 
dokladu alebo úradne osvedčenú fotokópiu tohoto dokladu vo formáte napr. pdf (skeny originálu 
predloženýého dokladu). 
 
Upozornenie: 
V prípade, ak je tento doklad pre prijímateľa neobmedzene a bezodplatne prístupný z údajov 
informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu, tento doklad nemusí potenciálny 
dodávateľ predkladať.  
Prijímateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačného systému verejnej správy. Potenciálny 
dodávateľ je povinný uvedený doklad predložiť v ponuke. 
 
Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti sa nevyžadujú. 
 

 
PRÍPRAVA PONUKY 

 
XIII. JAZYK PONUKY: 
Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má 
tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia 
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka (nevyžaduje 
sa úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku.  

 
XIV. OBSAH PONUKY: 
Ponuka predložená potenciálnym dodávateľom musí obsahovať: 

▪ Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa (obchodné meno a sídlo, štatutárny zástupca, 
kontaktná osoba, IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón, fax, e-mail, web, bankové spojenie, č. účtu – 
IBAN). 
V prípade skupiny dodávateľov sa požaduje predloženie zoznamu všetkých členov skupiny 
dodávateľov s uvedením ich kompletních identifikačních údajov podľa tohoto bodu a 
uvedením, ktorý člen skupiny je oprávnený konať a prijímať akékoľvek rozhodnutia v rámci 
predmetného VO za skupinu. 

▪ Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa bodu XII. tejto výzvy, t. j. doklad 
o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

▪ Vyhlásenie dodávateľa (vyplnená príloha č. 1 tejto výzvy). 
▪ Cenovú ponuku/návrh na plnenie kritérií (vyplnená príloha č. 2 tejto výzvy). Doklady 

vyhotovené potenciálnym dodávateľom musia byť podpísané potenciálnym dodávateľom 
alebo osobou oprávnenou konať za potenciálneho dodávateľa. 

▪ Návrh zmluvy podľa prílohy č. 3 tejto výzvy. 
Návrh zmluvy musí byť doplnený o identifikačné údaje potenciálneho dodávateľ a podpísaný 
dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za za dodávateľa. 

▪ Vyplnený a nacenený opis predmetu zákazky podľa prílohy č. 4 tejto výzvy, podpísaný 
dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za za dodávateľa. Potenciálny dodávateľ vpíše 
ako plní, resp., či plní stanovený opis predmetu zákazky.  
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Potenciálny dodávateľ predkladá v ponuke naskenované originály všetkých dokladov alebo úradne 
osvedčené fotokópie týchto dokladu vo formáte napr. pdf (skeny originálov predložených 
dokladov). 
 
 
XV. VYHOTOVENIE PONUKY  
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytneie jej obsahu. 
Akékoľvek vsuvky medzi riadky, vymazania alebo prepísania (dodatočné záznamy a opravy) musia byť 
parafované osobou podpisujúcou ponuku. 
 
Potenciálny dodávateľ predkladá naskenované originály všetkých dokladov alebo úradne osvedčené 
fotokópie týchto dokladu vo formáte napr. pdf (skeny originálov predložených dokladov). 
 
Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie ponúk 
musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je 
určené inak. 
 
Všetky výdavky spojené s prípravou ponuky, predložením dokladov a predložením ponuky, znáša 
výhradne uchádzač bez finančního nároku voči prijímateľovi. 
 

 

XVI. ĎALŠIE INFORMÁCIE: 

▪ Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 
rozpore s požiadavkami a podmienkami prijímateľa uvedenými v tejto výzve a sprievdnej 
dokumentácii k tejto výzve. Ostatné ponuky potenciálnych dodávateľov budú z prieskumu trhu 
vylúčené.  

▪ Potenciálny dodávateľ bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
▪ Každému potenciálnímu dodávateľovi, kterého ponuka bude vyhodnocovaná, bude bezodkladne 

po vyhodnotení ponúk odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
▪ Úspešnému potenciálnemu dodávateľovi prijímnateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. 

Neúspešnému potenciálnemu dodávateľovi oznámi, že jeho ponuku neprijíma, spolu s 
identifikáciou úspešného dodávateľa a informáciou o charakteristikách a výhodách prijatej 
ponuky.  

▪ Informácia o vyhodnotení ponúk o vylúčení bude potenciálnym dodávateľom zaslaná na ich e-
mailovú adresu.   

▪ Potenciálny dodávateľ sa zaväzuje, že najneskôr v čase uzavretia zmluvy, uvedie údaje o všetkých 
známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu 
do registra partnerov verejného sektora. 

▪ Potenciálny dodávateľ môže v tomto postupe zadávania zákazky predložiť iba jednu ponuku. 
Potenciálny dodávateľ nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Prijímateľ vylúči potenciálneho dodávateľa, ktorý je 
súčasne členom skupiny dodávateľov. 

▪ Úspešný dodávateľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy uviesť údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu 
do Registra partnerov verejného sektora. 

▪ Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu                                         
s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých 
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subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie 
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

▪ Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na 
predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe 
kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade dodávateľa, ktorý sa umiestnil na 
prvom mieste v poradí. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby prijímateľ vyhodnotil splnenie 
požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých dodávateľov, 
ktorí predložili ponuku.  
Prijímateľ uplatní pravidlo, že v prípade, ak bola predložená viac ako jedna ponuka, 
vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po 
vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade 
dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 

▪ Prijímateľ požiada dodávateľa o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených  v ponuke, 
ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo 
splnenie požiadavky na predmet zákazky. Ak dodávateľ v lehote určenej prijímateľom nedoručí 
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému 
vysvetleniu ponuky podľa záverov prijímateľa nespĺňa podmienky účasti alebo požiadavky na 
predmet zákazky, prijímateľ ponuku tohto dodávateľa vylúči a vyhodnocuje splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho dodávateľa v poradí. 

▪ Prijímateľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zadať objednávku v súlade s výzvou na predkladanie 
ponúk a s ponukou úspešného dodávateľa.  

▪ Prijímateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak 
a) ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve na predkladanie 

ponúk, 
b) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie (pozn. tieto okolnosti je 

prijímateľ povinný pomenovať a odôvodniť zrušenie postupu zadávania zákazky a medzi tieto 
okolnosti patrí aj situácia, ak cena úspešného uchádzača presiahne maximálne finančné 
zdroje prijímateľa). 

 

Prílohy:   
1. Príloha č. 1 Vyhlásenie potenciálneho dodávateľa 
2. Príloha č. 2 Cenová ponuka/návrh na plnenie kritérií 
3. Príloha č. 3 Návrh Zmluvy   
4. Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky  
 
 

V Bratislave, dňa 03.06.2022 
 
 
           Ing. Martin Kokles, štatutárny orgán 

          
   


