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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
(ďalej len „Výzva“)  

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

niektorých zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“)  
  

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
Názov:                      Špeciálna základná škola, Rovníková 11, Košice 04012 
Sídlo:                        Rovníková 11, Košice 04012 
Kontaktná osoba:     Ing. Lucia Martinčková 
e-mail:          rovnikova@centrum.sk 
telefón:                    +421911290112 
 
2. Názov predmetu zákazky:   

Odstránenie havarijného stavu plochej strechy 

  

3. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky sú klampiarske a strechárske práce na odstránenie havarijneho stavu plochej 
strechy na budove, ktorá sa nachádza v  Košiciach, na ulici Rovníková 11. Časti strechy, ktoré sú v 
havarijnom stave sú v pavilóne A, pavilón D, a časti Hlavná chodba.. Bližší rozsah prác je definovaný 
podľa súťažných podkladov. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  
34.103,00 Eur   
  

5. Miesto a termín dodania plnenia:   
        Špeciálna základná škola, Rovníková 11, Košice 04012  

Dĺžka trvania:  do 6 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy    
  

7. Rozsah predmetu zákazky:   
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  
  

8. Rozdelenie predmetu zákazky:  Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu 
zákazky na časti.  
  

9. Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: e-mailom   
- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere uchádzača sa predkladajú v štátnom jazyku (tzn. 

v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom 
obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom 
jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka (Neplatí 
pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť 
predložené v pôvodnom, tzn. v českom jazyku).  
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- Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu: rovnikova@centrum.sk 
-  V predmete e-mailu je potrebné uviesť nasledovné údaje:   

                                    “Odstránenie havarijného stavu plochej strechy” 

  
  
Spôsob určenia ceny  
- Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 

uchádzača, bude vyjadrená v eurách (eur).   
- Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a 

príjmov podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva.   

- Navrhovaná cena musí obsahovať cenu, ktorá zohľadní požiadavky na predmet zákazky, ktoré sú 
uvedené v tejto výzve na predloženie ponuky.  

- Navrhovaná cena bude určená ako cena maximálna.  
- Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení:   
- navrhovaná cena bez DPH  - sadzba DPH a výška DPH  - navrhovaná cena vrátane DPH.  
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 

platiteľom DPH, uvedie v ponuke.  
- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

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

  

10. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 13.10.2021, 19:00 hod. Ponuky 
predložené po lehote nebudú akceptované.  
  

11. Podmienky účasti  

14.1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO.  

Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením naskenovaného originálu/ 
úradne osvedčenej kópie dokladu o oprávnení poskytovať služby, nie staršieho ako tri 
mesiace, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.   

(Výpis z Obchodného alebo živnostenského registra).  

Právnické osoby a fyzické osoby so sídlom, miestom podnikania v Slovenskej republike, 
zapísaným v registroch nemajú povinnosť predkladať výpis z Obchodného alebo 
živnostenského registra, verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti overí z portálu 
oversi.gov.sk, ktorý je vedený Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.  
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO je 
možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych 
subjektov.   

14.2. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO.  

Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením čestného vyhlásenia podľa bodu 
16.1. Výzvy, kde čestne prehlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. (tvorí prílohu č. 1 Výzvy).  
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Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak u neho existuje dôvod  na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO.  

  

15. Požiadavky na predmet zákazky / požadované doklady:  

Nepožadujú sa.  

 
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   Najnižšia celková cena v EUR s DPH  

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu  za 
predmet zákazky v EUR s DPH (uvedenú v dokumente ponuky podľa Prílohy č. 2 výzvy) v 
porovnaní s celkovými cenami za predmet zákazky v EUR s DPH uvedenými v ponukách 
ostatných uchádzačov.   
  

17. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:   
 Zmluva o odstránenie havarijného stavu plochej strechy  

 
17.1. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na 
predmet zákazky.   

  
  
  
  
18. Ďalšie podmienky  

18.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku pre požadovaný predmet zákazky.  

18.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zrušenie verejného obstarávania.  
  
  

Prílohy výzvy:  
Príloha č. 1: Vyhlásenie uchádzača  
 
 
 
 
 
V Košiciach, dňa 5.10.2021                                                                              Mgr. Jana Valenčáková 
                                                                                                                    Riaditeľka školy 
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Príloha č. 1 Výzvy 
Vyhlásenie uchádzača (vyplní uchádzač)  

  
Názov zákazky:  Odstránenie havarijného stavu plochej strechy 
  
Identifikačné údaje uchádzača  

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
Obchodné meno:    
 
Sídlo:                            
 IČO:    
DIČ:    
IČ DPH:    
číslo účtu vo formáte IBAN:      
Kontaktná osoba:    
Telefónne číslo na kontaktnú osobu:   
Email na kontaktnú osobu:  
    
  
Čestne vyhlasujem, že:  
a) som oprávnený dodávať tovar / poskytovať služby / uskutočňovať stavebné práce na predmet zákazky 

a spĺňam podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, 
stanovené verejným obstarávateľom,  

b) čestne prehlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a 
neexistuje u mňa dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní,  

c) súhlasím s podmienkami verejného obstarávania a obchodnými podmienkami uvedenými vo výzve 
na predloženie ponuky a v návrhu zmluvy,  

d) uvedené údaje sú pravdivé a potvrdzujem úplnosť všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke, 
že sú v súlade s výzvou na predloženie ponuky a jej prílohami,  

e) v navrhovanej cene sú zohľadnené všetky potenciálne neistoty a riziká,  
f) ponuka našej spoločnosti neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 

požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky,  
g) som sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou a rozsahom predmetu zmluvy a sú mi známe technické, 

kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu zákazky,  
h) disponujem potrebnými personálnymi, materiálnymi a technickými kapacitami, odbornými 

znalosťami na kvalitné poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác,  
i) súhlasím so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s realizáciou verejného obstarávania.  

  
  
V ...................................,  dňa ...........................                                                                                                                    
              .....................................................................             
                                            Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby                                                
                                                                                                              odtlačok pečiatky


