
 
 

 

Výzva na predloženie ponuky. 

I. Všeobecné informácie. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

Názov organizácie:  Základná škola 

Sídlo organizácie: Májové námestie 1, 080 01 Prešov  

IČO:  36165638  

DIČ: 2021436802 

Zastúpený: PaedDr. Dana Štucková, riaditeľka školy 

Telefón:  +421 517701713; +421 517703128 

Kontaktné miesto: Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov 

Kontaktná osoba pre toto verejné obstarávanie: 

 Edita Ondičová 

Telefón:  +421 517703128, mobil: +421 911159852 

E-mail:  majovka@zsmajovenampo.edu.sk 

2. Postup verejného obstarávania. 

Zákazka je zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/ 2006 o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“). 

3. Druh predmetu zákazky. 

Stavebné práce.  

4. Financovanie predmetu zákazky.  

Zákazka je financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa.  

II. Predmet zákazky 

1. Názov predmetu zákazky. 

Oprava rozvodu vody. 

2. Členenie predmetu zákazky. 

Predmet zákazky sa nečlení. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky uvedený v čl. 

II, bod 3 až 5. 

3. Opis predmetu zákazky. 

Miesto: V strojovni pod bazénom. 

Závada: Havarijný stav potrubia. Je poškodené na viacerých miestach, čo spôsobuje     pretekanie 

vody.                                
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Predpokladané stavebné práce: Výmena potrubia. 

4. Rozsah predmetu zákazky je predbežne definovaný v neocenenom výkaze výmer priloženom k tejto 

výzve v súbore D03_VV_RozvodVody.xls. 

5. Prehliadka miesta realizácie predmetu zákazky. 

Vzhľadom k predpokladanému rozsahu stavebných prác a dodávok verejný obstarávateľ pripravil 

predpokladaný výkaz výmer. Projektová dokumentácia ani technická správa nie sú vypracované. 

Verejný obstarávateľ žiada, v záujme vysvetlenia a zjednotenia rozsahu a spôsobu vykonania vo 

výkazoch výmer špecifikovaných súborov stavebných prác a dodávok, vykonanie prehliadky miesta 

zhotovenia predmetu zákazky. Cieľom prehliadky bude posúdenie priestorov a zariadenia, ktoré je 

potrebné opraviť, zjednotenie rozsahu a spôsobu ich opravy a posúdenie predbežného výkazu 

výmer, prípadne ich úprava vo väzbe na skutočnosti zistené a dohodnuté pri prehliadke. Z rokovania 

bude vyhotovený zápis. Verejný obstarávateľ na základe zistení skutkového stavu pri prehliadke a 

podľa dohodnutých záverov ponechá alebo upraví predbežný výkaz výmer, vypracuje dokument 

Záver z prehliadky a doručí ho spolu z výkazom výmer, v lehote najneskôr do 3 pracovných dní pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk všetkým uchádzačom, ktorý sa zúčastnili prehliadky miesta 

zhotovenia stavebných prác. 

Prehliadku miesta zhotovenia stavebných prác je možné vykonať v čase od 8.00 do 12.00 hod. dňa 

11.11.2015. 

Presný čas a miesto realizácie prehliadky je možné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom 

s kontaktnou osobou pre toto verejné obstarávanie, uvedenou v čl. I bod 1 tejto výzvy. 

6. Spôsob preukázania splnenia kvalitatívnych požiadaviek na predmet zákazky.  

Splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v čl. II ods. 3 až 4, prípadne upresnených 

verejným obstarávateľom spôsobom podľa čl. II bod 5 tejto výzvy sa preukazuje v ponuke: 

• predložením čestného vyhlásenia uchádzača o tom, že sa zoznámil  so špecifikáciami 

predmetu zákazky, že s nimi súhlasí a že zhotoví predmet zákazky na stavebné práce a 

dodávky, ktoré sú predmetom tejto zákazky tak, ako sú požadované verejným obstarávateľom 

podľa Čl. II ods. 3 až 4 tejto výzvy a v Záveroch z prehliadky miesta zhotovenia stavebných 

prác. 

Vzor Čestného vyhlásenie uchádzača k požiadavkám na predmet zákazky je v súbore 

„F01_CestneVyhlasenie.doc“ priloženom k tejto výzve. 

III. Obchodné a zmluvné podmienky. 

1. Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na zhotovenie predmetu zákazky.  

2. Požadovaná lehota zhotovenia predmetu zákazky.  

Do 30 dní od doručenia objednávky. 

3. Miesto zhotovenia predmetu zákazky. 

Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov. 

4. Požadované záruky. 
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60 mesiacov na stavebné práce a u materiálových položiek podľa záruky poskytnutej ich výrobcom. 

5. Platobné podmienky. 

a) Zálohová platba nie je možná. 

b) Platba na základe faktúry, vystavenej po zhotovení kompletného predmetu zákazky zhotoviteľom 

a jeho prevzatí verejným obstarávateľom. 

c) Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

6. Spôsob preukázania splnenia požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky.  

a) Splnenie požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky sa preukazuje predložením čestného 
vyhlásenia o tom, že sa zoznámil  s obchodnými a zmluvnými podmienkami uvedenými verejným 

obstarávateľom v čl. III body 1 až 5 Výzvy na predloženie ponuky a spôsobom určenia ceny za 

predmet zákazky uvedeným v čl. V Výzvy na predloženie ponuky a že s nimi súhlasí.  
 

Vzor Čestného vyhlásenie uchádzača k obchodným a zmluvným podmienkam“ je uložený v súbore 

„F01_CestneVyhlasenie“priloženom k tejto výzve. 

IV. Podmienky účasti. 

1. Požadované podmienky účasti: 

a) Osobné postavenie - Uchádzač musí byť oprávnený zhotoviť predmet zákazky. 

2. Preukázanie splnenia požiadaviek na podmienky účasti v tomto verejnom obstarávaní. 

a) Splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa Čl. IV bod 1 písm. a) tejto 

výzvy sa preukazuje predložením originálu alebo overenej kópie dokladu o tom, že uchádzač je 

oprávnený zhotoviť predmet zákazky.  

b) Uchádzač môže v ponuke nahradiť doklad podľa Čl. IV ods. 2 písm. a) tejto výzvy 
predložením čestného vyhlásenia o tom, že je oprávnený zhotoviť predmet zákazky. Ak bude 

uchádzač, ktorý k preukázaniu splnenia podmienky účasti podľa Čl. IV bod 1 písm. a) tejto výzvy 

predložil v ponuke čestné vyhlásenie, vyhodnotený ako úspešný, predloží v lehote najneskôr 5 

pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky v origináli alebo v overenej kópii 

doklad o oprávnení zhotoviť predmet zákazky.  

Vzor Čestného vyhlásenie uchádzača o oprávnenosti k zhotoveniu predmetu zákazky je v súbore 

„F01_CestneVyhlasenie“ priloženom k tejto výzve. 

V. Cena a spôsob jej určenia. 

1. Uchádzač k vypracovaniu návrhu ceny použije dokument Výkaz výmer uvedený v priloženom súbore 

D03_VV_RozvodVody.xlsx. 

2. Jednotlivé položky v cit. Výkaze výmer je potrebné oceniť ponukovými cenami a priložiť ako súčasť 

ponuky v prílohe k formuláru „Ponuka“. Je nutné oceniť všetky položky jednotkovými cenami, cenami 

za položky a uviesť súčet cien. Ceny uvedené vo výkaze výmer sa zaokrúhľujú na tri desatinné 

miesta. 
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3. Ak je uchádzač platcom DPH uvedie  cenu bez DPH, hodnotu DPH a Celkovú cenu do ktorej bude 

zahrnutá aj DPH, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie.  

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH neuvádza ani sadzbu a ani hodnotu DPH ale uvedie len Celkovú 

cenu. 

4. Uchádzač uvedie celkovú cenu za celý predmet zákazky v dokumente Ponuka, priloženom v súbore 

„F03_Ponuka.xlsx“ 

5. Celková cena za predmet zákazky bude zároveň návrhom uchádzača na plnenie kritéria Celková 

cena za predmet zákazky. 

6. Uvádzané počty, množstvá, ako aj názvy jednotlivých položiek uvedené v cit. Výkaze výmer nie je 

prípustné meniť. 

7. Cena sú maximálne a nebude možné ich meniť smerom hore, musia byť stanovené v zmysle zákona 

NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

8. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k zhotoveniu 

predmetu zákazky na mieste stavebných prác a primeraný zisk. Uchádzačovi nevznikne nárok na 

úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. 

VI. Lehota viazanosti. 

Ponuka bude platná do 30.11.2015. 

VII. Obsah a vyhotovenie ponuky a dokladov predkladaných spolu s ponukou. 

1. Obálka s ponukou musí obsahovať: 

a) Vyplnený a podpísaný formulár “Ponuka” , 
Uchádzač môže k vypracovaniu ponuky použiť formulár Ponuka uvedený vo formulári Ponuka 

uloženom v súbore „F03_Ponuka“ priloženom k tejto výzve 

b) Ocenený a podpísaný výkaz výmer, vyhotovený podľa čl. V tejto výzvy. 

c) Doklady podľa čl. II. ods. 6  k preukázaniu splnenia požiadaviek na predmet zákazky. 

(Čestné vyhlásenie uchádzača k požiadavkám na predmet zákazky). 

d) Doklady podľa čl. III. ods. 6 tejto výzvy k preukázaniu splnenia požiadaviek na obchodné 

a zmluvné podmienky.  

(Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky) 

e) Doklady podľa čl. IV ods. 2 k preukázaniu splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia.  

(Výpis z OR, ŽR alebo čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že je oprávnený zhotoviť predmet 

zákazky.) 

Všetky vyššie uvedené doklady sa predkladajú v origináloch alebo v overených kópiách. 
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VIII. Lehota a miesto na predloženie ponuky.

1. Ponuka a všetky doklady podľa Odd. VII tejto výzvy musia byť predložené v uzavretej obálke 

označenej heslom „Neotvárať – ponuka – Rozvody vody“ najneskôr do 16.11.2015 do 13.00 hod. 
osobne alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I ods. 1 tejto výzvy.

2. Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatý a bude vrátený 

uchádzačovi neotvorený. 

IX. Kritériá na vyhodnotenie ponúk.

Hodnotenie bude vykonané podľa kritéria Celková cena za predmet zákazky.

X. Vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk.

1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na podmienky účasti uvedené v Čl. IV tejto

výzvy hodnotením “Splnil/Nesplnil”.  Do vyhodnotenia ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk,

uvedených v Čl. IX  tejto výzvy, budú zaradené len tie ponuky uchádzačov, ktoré budú hodnotené

hodnotením “Splnil”. Ponuky ostatných uchádzačov nebudú zaradené do hodnotenia podľa kritérií

na vyhodnotenie ponúk.

2. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedené v Čl. II tejto

výzvy, obchodné a zmluvné podmienky uvedené v Čl. III tejto výzvy a požiadavky na spôsob určenia

ceny uvedené v Čl. V tejto výzvy hodnotením “Splnil/Nesplnil”.  Do vyhodnotenia ponúk podľa kritérií

na vyhodnotenie ponúk, uvedených v ods. IX  tejto výzvy, budú zaradené len tie ponuky uchádzačov,

ktoré budú hodnotené hodnotením “Splnil”. Ponuky ostatných uchádzačov nebudú zaradené do

hodnotenia podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk.

3. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej

celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka uchádzača

s najnižšou ponúknutou cenou sa umiestni na 1. mieste poradia a bude úspešnou.

4. Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia

uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku akceptuje,  vyzve ho k uzavretiu

zmluvy o dielo a k predloženiu dokladov, ktoré v ponuke nahradil čestným vyhlásením. Ostatným

uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky.

5. Ak úspešný uchádzač nepredloží cit. doklady alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu

súčinnosť potrebnú k uzavretiu zmluvy tak, aby táto mohla byť uzavretá v lehote do 5 pracovných

dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže vyzvať na

uzavretie Zmluvy uchádzača, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil

druhý v poradí nepredloží cit. doklady alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť

potrebnú k uzavretiu Zmluvy na dodanie predmetu zákazky tak, aby táto mohla byť prevzatá v lehote

do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže

vyzvať na uzavretie Zmluvy uchádzača, ktorí sa umiestnil ako tretí v poradí.
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Prílohy:  

3 - podľa vyššie uvedeného textu. 

V Prešove, dňa 09.11.2015 

Vypracoval: Ing. Dušan Mihok 

Schválil: 

........................................... 
PaedDr. Dana Štucková 

riaditeľka školy 



Názov predmetu zákazky: 

Oprava rozvodu vody. 

Čestné vyhlásenia uchádzača 
Dolu podpísaný  oprávnený zástupca právnickej/fyzickej1 osoby: 

obchodné meno: 

adresa sídla: 

IČO: 

zastúpený: 

Čestne vyhlasujem, že som sa zoznámil  so špecifikáciami predmetu zákazky, že s nimi 

súhlasím a že zhotoví dielo, ktoré je predmetom zákazky tak, ako je požadované verejným 

obstarávateľom podľa čl. II výzvy na predloženie ponuky a v dokumente Záver z prehliadky 

miesta zhotovenia stavebných prác, doručenom od verejného obstarávateľa. 

Čestne vyhlasujem, že som sa zoznámil  s obchodnými a zmluvnými podmienkami 

uvedenými verejným obstarávateľom v čl. III výzvy na predloženie ponuky a spôsobom 

určenia ceny za predmet zákazky uvedeným v čl. V výzvy na predloženie ponuky a že s nimi 

súhlasíme a v prípade ak bude naša ponuka vyhodnotená ako úspešná, zhotovíme predmet 

v zmysle obchodných a zmluvných podmienok požadovaných verejným obstarávateľom v čl. 

III Výzvy na predloženie ponuky. 

Čestne vyhlasujem, že som sa zoznámil  s podmienkami účasti uvedenými verejným 

obstarávateľom v čl. IV výzvy na predloženie ponuky a že sme oprávnený zhotoviť stavebné 

práce, ktoré sú predmetom zákazky a v prípade ak bude naša ponuka vyhodnotená ako 

úspešná, predložíme v lehote najneskôr 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o 

prijatí ponuky, v origináli alebo v overenej kópii doklad o oprávnení zhotoviť predmet 

zákazky. 

V ......................, dňa ............................. 

.............................................................. 
..................................... 

(pečiatka, meno, priezvisko,  
funkcia a podpis oprávnenej osoby) 

1	Nehodiace	sa	škrtnúť	
Uchádzač	upraví	čestné	vyhlásenie	podľa	toho	aké	doklady	predkladá	v	ponuke.	



Dodávateľ: Odberateľ:
Názov: ZŠ Májove námestie
Adresa: Májové nám. 1, 080 01 Prešov
IČO:
DIČ:
Tel.:

Č. pol. Názov J. Množstvo JC v EUR
Cena spolu 
v EUR

Material
001 Priruba oceľová 125 ks 1 0,00
002 Priruba PVC 90 ks 2 0,00
003 Priruba PVC 50 ks 2 0,00
004 Lemovy nákružok PVC 90 ks 2 0,00
005 Lemovy nákružok PVS 50 ks 2 0,00
006 Uzatvaracia klapka medziprirubová PVC 90 ks 2 0,00
007 Rura PVC 90 m 10 0,00
008 Rura PVC 50 m 5 0,00
009 Koleno PVC 90/90 ks 8 0,00
010 Koleno PVC 50/90 ks 10 0,00
011 T-kus PVC 90 ks 5 0,00
012 Redukcia PVC 125/90 ks 1 0,00
013 Redukcia PVC 90/50 ks 5 0,00
014 Redukcia PVC 63/50 ks 4 0,00
015 Navrtavaci pás 90/1/2" ks 1 0,00
016 Gulovy ventil 1/2" ks 1 0,00
017 Śrubenie PVC 50/6/4" s von. Zav. ks 2 0,00
018 Elektroventil 6/4" ks 1 0,00
019 Prietokovy hladinomer ks 1 0,00
020 Montažny material-objimky,prichytky, lepidlo,skrutky sada 1 0,00
021 Elektroinštalačný materiál sada 1 0,00
022 Montážne práce a elektroinštalačné práce JV 1 0,00

SPOLU 0,00

V ............................, dňa ......................

meno, priezvisko
oprávnenej osoby uchádzača

pečiatka, podpis

Cenová ponuka na opravu prívodu vody



Formulár	Ponuka	

Základná	škola	

Májové	námestie	1	

08001	Prešov	

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V ........................ 

................................ .............................. .................................... dňa ...................... 

Vec: 

Predloženie ponuky pri zadávaní zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom 
obstarávaní.  

Na základe Vašej výzvy na predloženie ponuky (ďalej „Výzva“) zo dňa 28.08.2013, pri zadávaní 

zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon o VO“) Vám zasielame túto ponuku 

a v prílohe ďalšie doklady a dokumenty požadované v uvedenej výzve. 

1. Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodný názov: 

Adresa sídla: 

IČO: DIČ: • IČ DPH: 

•

Údaje o platbe DPH Sme/Nie sme platcami DPH.1 

Štatutárny zástupca: 

Kontaktné údaje: Mobil: 

Pevná linka: 

e-mail:

Spoločnosť zapísaná: 

Obchodný/Živnostenský1 register .......................... súdu ................... pod vložkou číslo 
..................... 

2. Názov predmetu zákazky.
Oprava rozvodu vody.

1 Nehodiace sa škrtnúť 
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3. Návrh na plnenie kritéria cena.

Objekt Celková cena v EUR 

Cena spolu bez DPH 
Sadzba DPH v % 
Hodnota DPH 
Celková cena za predmet zákazky - Návrh na plnenie kritéria 0 

Platca DPH zahrnie do celkových cien aj DPH, neplatca DPH uvedie len celkové ceny. 

Sme/Nie sme platci DPH. 

4. Ocenený výkaz výmer.
Ocenený Výkaz výmer  je uvedený v prílohe č. ...... 2 

5. Doklady k preukázaniu splnenia požiadaviek na predmet zákazky.
Čestné vyhlásenie uchádzača k požiadavkám na predmet zákazky je uvedené v prílohe č. ....... 3 

6. Doklady k preukázaniu splnenia požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky.
Čestné vyhlásenie uchádzača k požiadavkám na obchodné a zmluvné podmienky je uvedené

v prílohe č. ........... 2 

7. Doklady k preukázaniu splnenia požiadaviek na podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia.
Výpis z OR, ŽR alebo Čestné vyhlásenie uchádzača k požiadavkám na podmienky účasti týkajúce

sa osobného postavenia, uvedené v prílohe č. ........ 2 

V ........................................., dňa ................................ 

.......................................................... 

pečiatka, meno, priezvisko,  
funkcia a podpis  

oprávnenej osoby uchádzača4 

2 Nehodiace sa škrtnúť. 
3 Uchádzač doplní číslo prílohy a upraví text podľa toho aký doklad uchádzač predkladá. 
4 Dokument musí byť potvrdený uchádzačom spôsobom ako je to uvedené vo výpise z obchodného registra, 
živnostenského listu alebo iného dokladu o oprávnení k podnikaniu.  


	D01_VyzvaRozvodyVody
	F01_CestneVyhlasenie
	D03_VV_RozvodVody
	F03_Ponuka

