
                Základná škola, Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina 

  

 

Výzva  
 

na predkladanie ponúk bez použitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o verejnom obstarávaní) a vnútornej smernice o verejnom obstarávaní na uskutočnenie 

stavebných prác  „ZŠ Komenského Snina – výmena okien 2017“  

1. Identifikácia obstarávateľa  
Úradný názov:                  Základná škola 
Zastúpené:            Mgr. Katarína Krivjančinová, riaditeľka školy 
IČO:                          37873776  
Adresa:   Komenského 2666/16 
PSČ:     069 01 
Mesto :       Snina                                                     
Štát:    Slovenská republika     
Internetová adresa (URL):  www.zskomsnina.edupage.org 
Telefón:     +421 057 762 5680 
Fax:    +421 057 758 4270 
Kontaktné osoby pre výzvu: 
Pre proces výberu:    Mgr.  Katarína Krivjančinová 
Mobil:    +421 911 430 109 
E-mail:      skola@zskomsnina.edu.sk        
Pre proces zákazky:    Mgr.  Katarína Krivjančinová 
Mobil:    +421 911 430 109 
E-mail:      skola@zskomsnina.edu.sk        
 
2. Predmet zákazky  
2.1 Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác „ZŠ Komenského Snina – výmena 
okien 2017“ v súlade s výkazom výmer (zadania),  ktorý tvorí prílohu č. 2 výzvy.  Podrobné 
vymedzenie predmetu obstarávania je v prílohe č. 2 - Výkaz výmer stavebných prác. 
2.2 Rozsah predmetu zákazky: 

Vybúranie pôvodných drevených okien. Montáž nových plastových okien vrátane vnútorných, 
vonkajších parapetov a vnútorných žalúzií. Likvidácia odpadu. Všetky stavebné práce 
súvisiace s predmetom zákazky. Dodávka a montáž okien bude zrealizovaná v súlade 
s výkazom výmer. 
2.3 Predpokladaná hodnota zákazky:  

28 128,65.- EUR bez DPH 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky a termín: 
Miestom dodania:   Základná škola  

objekt súp. č. 2666 na Ul. Komenského v Snine  
Termín realizácie:  do 30 dní odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo    
 
4. Forma vzniku záväzku: 
Zmluva o dielo 
 
5. Komplexnosť dodávky: 
Celý predmet obstarávania 
 
6. Variantné riešenie: 
nie  
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7. Predkladanie cenových ponúk 
7.1 Cenová  ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj všetky  náklady spojené s jeho 

dodaním sa predkladá na celý predmet zákazky. 
7.2 Cenová ponuka sa predkladá prostredníctvom vyplneného Dotazníku uchádzača a 

návrhu na plnenie kritérií, ktorý je samostatným dokumentom tejto výzvy na predkladanie 
ponúk (príloha č. 1). Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky 
podľa opisu predmetu zákazky. Cenová ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom 
alebo českom jazyku. 

7.3 Lehota na predkladanie ponúk je do: 28.06.2017  do 12.00 hod. 
7.4 Cenové ponuky sa doručujú: 
7.4.1 Elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: skola@zskomsnina.edu.sk    

         a v predmete e-mailu bude uvedené „Cenová ponuka – ZŠ Komenského Snina –  

         výmena okien 2017“ 

7.4.2 Poštou na adresu: uvedenú v bode 1., na obálke musí byť uvedené: „NEOTVÁRAŤ!    

         Cenová ponuka – ZŠ Komenského Snina – Výmena okien 2017“ 

7.4.3 Osobne do sídla obstarávateľa. 
7.5 Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk, či už 

na vyššie uvedenú elektronickú adresu alebo poštou na uvedenú adresu, bude prijatá 
na vyhodnotenie. Preto iné miesto na predloženie ponuky ako uvedené v tejto výzve, 
verejný obstarávateľ neuzná. Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie 
ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas verejného obstarávateľa), 
nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená. 

8. Podmienky účasti: 
Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukáže splnenie podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní: 
8.1 doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné 

práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní, 

8.2 dotazník a návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na 
vyhodnotenie ponúk  (príloha č. 1), 

8.3 uchádzačom nacenený výkaz výmer (zadanie) stavebných prác (príloha č. 2), 
8.4 návrh zmluvných podmienok s doplnenými identifikačnými údajmi uchádzača a cenou 

zákazky podpísaný štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je 
oprávnený konať v mene uchádzača (príloha č. 3). 

  
9. Podmienky financovania:  
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  
 
10. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena s DPH za dodanie celého predmetu zákazky. 

11. Obsah ponuky 
Vo svojej ponuke uchádzač predloží: 
11.1 Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať 

stavebné práce  ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

zákona o verejnom obstarávaní v listinnej podobe; prípadne uvedie odkaz na 

stránku, kde je možné overiť si podmienku účasti (zoznam podnikateľov, ktorý vedie 

Úrad pre verejné obstarávanie, Obchodný register, Živnostenský register) – kópia, 

11.2 Úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (príloha č.1), 

11.3 Uchádzačom nacenený výkaz výmer (zadanie) stavebných prác (príloha č. 2), 
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11.4 návrh zmluvných podmienok s doplnenými identifikačnými údajmi uchádzača 

a cenou zákazky podpísaný štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača (príloha č. 3), 

V prípade, ak ponuku predkladá elektronicky „scan“ týchto dokladov.  
 
12. Spôsob určenia ceny: 
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 
Cena za predmet zákazky bude vyjadrená v eurách a musí obsahovať všetky náklady 
vrátane dopravy na miesto určenia a všetkých súvisiacich prác.  
 
13. Elektronická aukcia: 
nie 
 
14. Ďalšie informácie:  
14.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej správy.  

14.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ani jednu z predložených ponúk neprijať v 

prípade ak, predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo 

budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

14.3 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej  

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi. 

14.4 Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpísanie ZoD na predmet zákazky. V 

prípade, že nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok tejto výzvy 

alebo odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný 

na rokovanie bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti. 

14.5 Oznámenie o výsledku výzvy neúspešným uchádzačom bude odoslané 

prostredníctvom elektronickej správy na ich e-mailové adresy. 

14.6   Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 7,00 hod. do 15,00 hod. 
 
Prílohy: 

1. príloha č. 1 – dotazník uchádzača a  návrh na plnenie kritérií 
2. príloha č. 2 – výkaz výmer (zadanie) 
3. príloha č. 3 - návrh zmluvy o dielo 
4. príloha č. 4 – výkaz okien 

 
 
 
Snina 21.06.2017       Zverejnené na profile: 21.06.2017 
 
 
 
 
 
      
         Mgr. Katarína Krivjančinová 
        riaditeľka školy 


