
Výzva na predkladanie ponúk 

 

Na výber úspešného dodávateľa podľa §117zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní 

zákazky s nízkou hodnotou 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov zadávateľa: Základná škola 

IČO:   35541199 

Sídlo:   Hlavná 209 

    076 64 Zemplínska Teplica 

Kontaktná osoba:  Mgr. Marcela Stančíková 

Telefón:   +421 911 216 302 

E-mail:   skola.teplica@gmail.com 

 

2. Názov predmetu zákazky: 

Základná škola - oprava sociálneho zariadenia 

3. Slovník spoločného obstarávania: 

45214210-5  Stavebné práce na objektoch základných škôl 

4. Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmet zákazky „oprava sociálneho zariadenia“ je zameraný na obnovu a celkovú 

rekonštrukciu sociálneho zariadenia v Základnej škole Zemplínska Teplica. Hlavným 

cieľom projektu je celkove zveľadiť vzhľad a sfunkčniť sociálne zariadenie.  

V súčasnosti je  sociálne zariadenie v zlom stave, je nefunkčné. Oprava sociálneho 

zariadenia spočíva v odstránení pôvodného WC, umývadla, odstránenie pôvodných 

obkladov, dlažieb, svietidiel a dodaní a montáži nových súčastí sociálneho zariadenia, 

vymaľovanie priestorov, výmena dverí atď... 

Kompletná dokumentácia s výkazom výmer sa nachádzajú v Prílohe č.2. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 10 541,91 EUR bez DPH 

6. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

7. Mena:  EUR 

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a možnosť predloženia variantných 

riešení:   Nie 
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9. Obhliadka miesta:  Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom obhliadku miesta 

realizácie. Obhliadku je možné vykonať vopred v dňoch pondelok až piatok od 08,00 

do 15,00 hod. po telefonickom dohovore. Miesto realizácie sa nachádza v budove 

Základnej školy. 

10. Lehota dodávky: realizácia a odovzdanie najneskôr do 25.03.2022 odo dňa 

odovzdania a prevzatia staveniska. 

11. Typ zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom 

podľa § 536 a nasl.zákona č.513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. Jej 

návrh znenia sa nachádza v Prílohe č.3. 

12. Podmienky účasti: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ZVO osobné 

postavenie a to: 

-  §32 ods. 1 písm. e) ZVO, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu. Uvedené preukáže doloženým dokladom o oprávnení 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá 

zodpovedá predmetu zákazka alebo informáciou, že je zapísaný v Zozname 

hospodárskych subjektov. Doklad o oprávnení podnikať u právnických osôb je výpis 

z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. 

Doklad o oprávnení podnikať sa nevyžaduje a uchádzač nebude v prípade 

nepredloženia vylúčený v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne 

prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk 

alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača 

realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ. 

- §32 ods. 1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené preukáže čestným vyhlásením. 

13. Iné podmienky účasti: Súčasťou cenovej ponuky uchádzača bude Čestné prehlásenie 

uchádzača ku konfliktu záujmov (§23 ZVO) spracované podľa Prílohy č.4 k tejto 

Výzve. 

14. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 

dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný 

z prostriedkov Verejného obstarávateľa. 

15. Lehota na predkladanie ponúk: do 21.02.2022 do 12,00 hod. elektronicky na e-

mailovú adresu skola.teplica@gmail.com alebo poštou na adresu Základná škola, 

Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica. Pri doručení poštou uchádzač predkladá 

ponuku v zalepenej obálke. Obálka musí obsahovať obchodné meno a sídlo 

uchádzača, označenie „Verejné obstarávanie – neotvárať“, označenie heslom: 

„Základná škola - oprava sociálneho zariadenia.“ 

16. Vyhodnotenie ponúk: 21.02.2022 o 14,00 hod. Po vyhodnotení predložených ponúk 

na základe kritéria vyhodnotenia bude do troch pracovných dní uchádzačovi odoslané 

oznámenie, či bol v súťaží úspešný. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky 

uchádzačov viazané je 120 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa. 

17. Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia celková cena s DPH 

18. Povinný obsah ponuky: 

- vyplnený Návrh na plnenie kritérií (Príloha č.1) 
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- vyplnený Výkaz výmer a podpísaný rozpočet (Príloha č.2) 

- vyplnené Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov (Príloha č.4) 

- vyplnené Čestné vyhlásenie k § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z.  ZVO ( 

Príloha č.5) 

Všetky povinné prílohy musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou 

konať za uchádzača. 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje : 

- právo neuzatvoriť zmluvu v prípade, že cena v cenovej ponuke úspešného 

uchádzača bude vyššia ako stanovil Obstarávateľ predpokladanú hodnotu zákazky, 

- právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako 

ďalší v poradí v prípade, že úspešný uchádzač nebude spĺňať stanovené podmienky 

účasti uvedené v bode 12 a v bode 13 alebo počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi od 

svojej ponuky alebo nepristúpi k uzavretiu zmluvy. V uvedených prípadoch má 

Obstarávateľ právo ( nie však povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk. 

Úspešný uchádzač je povinný doručiť Verejnému obstarávateľovi podpísanú zmluvu 

v lehote 5 pracovných dní od doručenia oznámenia o prijatí víťaznej ponuky. 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám. 

Výzva zo dňa 11.02.2022 

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:  

Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č.2 – Rozpočet a výkaz výmer 

Príloha č.3 – Návrh zmluvy o dielo 

Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov 

Príloha č.5 – Čestné vyhlásenie k § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. ZVO 

 

  

  

  

 

 


