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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)  na stavebné práce s názvom: 

 

„Rekonštrukcia strechy telocvične“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 Názov:   Stredná odborná škola technická 

 Sídlo:   Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné 

 IČO:   37942484 

 DIČ:   2021875152 

 Štatutárny orgán:  Ing. Stanislav Onderišin – riaditeľ školy 

 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

 IBAN:    SK17 8180 0000 0070 0051 4898 

  Web: http://www.sosthe.sk/ 

  Email:  skola@sosthe.sk 

Kontaktná osoba:  Ing. Karol Fábry - pre proces verejného obstarávania  

e-mail: fabry@tenderteam.sk, tel.č.: +421 517713873 

 

2. Názov a opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky s názvom „Rekonštrukcia strechy telocvične“ je záväzok 

dodávateľa stavebných prác vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

stavebné práce a dodávku materiálov s montážou, ktoré spočívajú v rekonštrukcii strechy 

telocvične Strednej odbornej školy technickej v Humennom v rozsahu Prílohy č. 4 tejto 

Výzvy. 

 

Ďalšie podrobnejšie informácie sú v priloženom Výkaze výmer. V prípade potreby, je 

možná obhliadka miesta, ktorú je treba vopred dohodnúť so štatutárnym orgánom 

verejného obstarávateľa. 

 

3. Druh zákazky: 

 Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavné CPV: 45000000-7 Stavebné práce 

      45111300-1 Demontážne práce 
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      45262120-8 Montáž lešení 

      44212317-4 Konštrukcia lešenia 

      45261410-1 Strešné izolačné práce 

   

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 140 815,37 EUR bez DPH 

 

6.  Komplexnosť predmetu zákazky: 

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 

 

7.  Variantné riešenie: 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  

 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Miesto dodania: Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné 

Termín dodania: po dobu 6 mesiacov odo dňa začatia realizácie diela 

 

9. Obsah ponuky: 

• Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, 

priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ 

DPH, DIČ, kontaktnú osobu, meno a priezvisko zodpovednej osoby (v prílohe) 

• Návrh na plnenie kritéria (v prílohe) 

• Vyplnený výkaz výmer (v prílohe) 

• Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky1 

• Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a 

údajov uvedených v ponuke a súhlas so všetkými podmienkami predmetnej zákazky, 

vrátane súhlasu s návrhom zmluvných podmienok (v prílohe) 

• Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu (v prílohe) 

• Čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je v konflikte záujmov podľa § 23 zákona 

o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (v 

prílohe) 

 

10. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

 
1Verejný obstarávateľ si z informačných systémov verejnej správy overí oprávnenosť uskutočňovať stavebné práce u tých 
uchádzačov, ktorým posiela výzvu na predloženie ponuky. Nie je potrebné, aby títo uchádzači predkladali tento doklad. 
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10.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov.  

10.2  Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  

10.3  Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

Zmluvná cena celkom bez DPH :   ..................................  EUR      

Sadzba DPH 20 %  :                        ..................................  EUR     

Zmluvná cena  celkom, vrátane DPH : .............................. EUR 

 

10.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.  

 

11.  Predkladanie ponúk: 

11.1 Spôsob predkladania ponúk: 

a) v elektronickej podobe na e-mail: fabry@tenderteam.sk 

b) písomne poštou na adresu: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov 

c) osobne na adresu uvedenú v bode 11.1 b) 

Pri predkladaní ponuky podľa bodu a) uvedie uchádzač v predmete e-mailu: „neotvárať – 

SOŠ technická HE – strecha TV“. 

Pri predkladaní ponuky podľa bodu b) alebo c) uchádzač vloží ponuku do samostatného 

nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený. Na obale ponuky musia byť 

uvedené nasledovné údaje: 

- adresa podľa bodu 11.1 b), 

- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

- označenie: „Súťaž – neotvárať!". 

- heslo: „SOŠ technická HE – strecha TV” 

 

11.2  Lehota na predloženie ponúk: do 11.08.2020 do 15:00 hod. 

11.3  Miesto predkladania ponúk: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov 

11.4  Jazyk predkladania ponúk: ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

11.5  Ponuka musí byť predložená v súlade s požiadavkami v tejto výzve, pričom každý uchádzač 

môže predložiť iba jednu ponuku. 

 

12. Otváranie obálok s ponukami 

12.1 Obálky s ponukami sa otvárajú bez prítomnosti uchádzačov dňa: 11.08.2020 o 15:15 hod. 
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12.2 Miesto otvárania obálok s ponukami: ako v bode 11.3 

 

13. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa stanovených kritérií: 

13.1 Kritéria na hodnotenie ponúk za účelom výberu najnižšej ponuky – verejný obstarávateľ 

bude vyhodnocovať ponuky na základe najnižšej ceny (§ 44 ods. 3 písm. c) zákona). 

13.2 Uchádzač do svojho návrhu na plnenie kritéria uvedie svoju ponúknutú zmluvnú cenu 

v zložení: cena bez DPH, DPH a cena celkom v EUR vrátane DPH. 

13.3 Obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť si pravosť a pravdivosť údajov predložených 

uchádzačom. Vyhodnocovať sa budú len tie ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené a boli 

zaradené do procesu vyhodnocovania. 

13.4 Úspešným uchádzačom sa v danom postupe zadávania zákazky stane ten uchádzač, 

ktorého ponuka na základe pravidiel na uplatnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, bude mať 

najnižšiu cenu celkom. 

 

14.    Zdroj financovania zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových výdavkov Prešovského samosprávneho 

kraja. 

 

15. Zmluva: 

15.1 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Uzavretá 

zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom. 

15.2 Uchádzačom bude informácia o výsledku oznámená formou elektronickej komunikácie. 

15.3 Verejný obstarávateľ uzavrie dohodu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 16. s 

úspešným uchádzačom verejného obstarávania, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako 

najnižšia. 

 

16.  Lehota viazanosti ponúk: do 30.09.2020 

17. Využitie ekvivalentu: 

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok: 

- predložený ekvivalent bude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet  

zákazky,  

alebo  

- predložený ekvivalent bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú 

požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,  

alebo  
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- predložený ekvivalent bude zabezpečovať výhodnejšie funkcionality a funkčnosť 

predmetu zákazky ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na funkčnosť predmetu  

zákazky,  

a 

- predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel 

zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, 

ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako prijatie ekvivalentu, 

a 

- prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym  

nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy. 

Ak súťažné podklady/Výzva na predloženie ponuky aj s prílohami alebo iné 

dokumenty poskytnuté záujemcom v procese verejného obstarávania obsahujú odkaz na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ takýto odkaz dopĺňa slovami „alebo 

ekvivalentný“. 

Ak je predmet zákazky opísaný bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 

obstarávateľ nevylúči ponuku uchádzača v súvislosti s predložením ekvivalentu vo väzbe na § 

42 ods. 3 ZVO, ak predložený ekvivalent bude spĺňať podmienky podľa tohto bodu 17. 

 

 

Osoba zodpovedná za proces verejného  obstarávania:  

 

 

Ing. Karol Fábry       ...............v.r.................. 

 

Dátum: 05.08.2020 

 

 

Prílohy:  

č. 1 Identifikačné údaje 

č. 2 Návrh na plnenie kritéria 

č. 3 Návrh Zmluvy o dielo 

č. 4 Výkaz výmer 

č. 5 Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov  

č. 6 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

č. 7 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO 

 

 


