
Spojená škola internátna, 010 08 Žilina, Fatranská 3321/22 

                                                                                                                      

Vybraní adresáti  

 

 V Žiline, dňa 28. 2. 2019 

Vec: Výzva na predkladanie ponúk                                                                                                                               

I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov a sídlo: Spojená škola internátna, 010 08 Žilina, Fatranská 3321/22                                                                                                                                             

IČO:  36142131                                                                                                                                                             

DIČ:   2021441994                                                                                                                                                              

Kontaktná osoba: Ing. Magdaléna Scheberová, poverená procesom verejného obstarávania                                                                                                                                                 

e-mail:  mscheberova@centrum.sk                                                                                                                                                  

telefón: 00421 904 214 255 

II. Názov zákazky: 

       “Oprava elektroinštalácie vo fotoateliéri“ 

III. Opis predmetu zákazky: 

CPV: kód predmetu zákazky zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) 

4530000-3 Elektroinštalačné práce 

4521200-2 Elektroinštalačné práce v neobytných budovách 

45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov  zariadení 

 

Opis predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ má záujem uzavrieť Zmluvu o dielo na opravu elektroinštalácie vo 

fotoateliéri v priestoroch Spojenej školy internátnej v Žiline, Fatranská 3321/22. 

Jedná sa výlučne o vnútorné priestory školy,  o priestory fotoateliéru 

Súčasťou tejto Výzvy je Odborný posudok – havarijná situácia fotoateliéru v objekte školy  zo 

dňa 30 .11. 2018 

Požadované práce: 

Osadenie káblov, elektroinštalačných krabíc, zásuviek, vypínačov, svietidiel, rozvádzača, 

vykonanie revízie a vypracovanie revíznej správy 



 

Nepožaduje sa: 

Vysekanie drážok do muriva a stropných konštrukcií, upevnenie káblových zväzkov 

a začistenie omietkou – tieto práce budú vykonané študentami SŠI v rámci praktického 

vyučovania 

Verejný obstarávateľ má v úmysle uzavrieť Zmluvu o dielo, s lehotou plnenia do 30 dní odo 

dňa doručenia informácie o výsledku procesu verejného obstarávania a do 20 dní od účinnosti  

Zmluvy o dielo. 

Možnosť plnenia zákazky subdodávateľov: nie                                                                                  

Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti: nie 

IV. Predpokladaná hodnota zákazky: 

5 900.- € bez DPH 

V. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 

Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy: maximálne 30 dní 

VI. Financovanie predmetu zákazky 

- zdroje financovania:                                                                                                                                            

rozpočtové zdroje školy  

- podmienky financovania:                                                                                                                            

lehota splatnosti faktúr – max. 30 dní, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na dodávku 

predmetu zákazky 

VII. Podmienky účasti 

Verejný obstarávateľ vás vybral ako záujemcu na predloženie ponuky na predmet zákazky, na 

základe údajov uverejnených v Obchodnom registri SR/Živnostenskom registri, v ktorom máte 

v predmete podnikania uvedené činnosti totožné s predmetom tejto zákazky. Verejný 

obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladu v súlade s § 32 ods. (1), písm. e) a f) a § 40 ods. 

(6) písm. f) – čo predložíte čestným vyhlásením, že neexistuje konflikt záujmov zákona č. 

345/2018 Z. z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

Podmienkou účasti je:                                                                                                                                                  

Predložiť v lehote na predkladanie ponúk, ponuku podľa bodu VIII. Obsah ponuky 

VIII. Obsah ponuky 

1. Vyplnený súhrnný formulár – Príloha č. 1 



2.  Ponuka vypracovaná na základe opisu predmetu zákazky – Príloha č. 2 k tejto Výzve 

3. Doplnený a podpísaný Návrh Zmluvy o dielo,  ktorý je súčasťou tejto Výzvy 

4. Čestné vyhlásenie, podľa § 40 – o neexistencii konfliktu záujmov podľa § 23 

5. Fotokópia platného  „Osvedčenia“  vydané Inšpektorátom práce o spôsobilosti na činnosť 

elektrotechnika – špecialistu, resp. obdobné svedčenie oprávňujúce vykonávať 

elektroinštalačné práce a revízie elektroinštalácií 

IX. Predkladanie ponúk 

Ponuku je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode IX. 1. Miesto predkladania ponúk, 

v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla 

podnikania uchádzača. 

Obal ponuky musí byť označený textom: „prieskum trhu“ , názov zákazky 

„Elektroinštalácia“, a formulkou „neotvárať“. 

Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

1. Miesto predkladania ponúk      

 

Poštou, kuriérom na nižšie uvedenú adresu  

 

alebo                                                                                                                      

osobne: termín odovzdania si dohodnite vopred  t.č. 0904 214 255                                                               

Ing. Magdalena Scheberová, Pod Vajánkom 1, 013 02 Nededza,  

 

alebo e-mailom na adresu: 

mscheberova@centrum.sk, 

tak aby boli doučené v lehote podľa bodu 2. 

 

2. Lehota na predkladanie ponúk                                                                                                                              

Deň, mesiac, rok a hodina: 08.03.2019 (piatok), do 10:00 hod 

3. Lehota viazanosti ponúk                                                                                                                           

30. 4. 2019 

4. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk                                                                                                   

Najnižšia cena s DPH, uvedená v bode č. 1 Prílohy č. 1., za predpokladu splnenia technickej 

špecifikácie predmetu zákazky. 

mailto:mscheberova@centrum.sk


5.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk                                                                                                       

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 8. 3. 2019 (piatok)  o 10:30 hod na 

adrese uvedenej na predkladanie ponúk 

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou 

cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa umiestni na 

poslednom mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako úspešná. 

6.  Ďalšie informácie                                                                                                                               

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa 

uskutočňovať elektronicky a v listinnej podobe. Príjemca elektronickej pošty je povinný 

potvrdiť  prijatie pošty elektronicky. 

 

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

                                                                                        Ing. Mária Valjašková, riaditeľka školy 

 

 

Prílohy:    Príloha č. 1 k Výzve – k vyplneniu a predloženiu do ponuky 

                  Príloha č. 2 k Výzve - Technická špecifikácia predmetu zákazky – k vyplneniu  

                  a predloženiu do ponuky 

                  Návrh Zmluvy o dielo – k vyplneniu a predloženiu do ponuky 

                                                                          

 

 


