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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA  
Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01  Svidník 

 
 

     
  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 
 

Zákazka s nízkou hodnotou -  „Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov a ženy 
v budove Klubu mladých pri SPŠ Svidník (malá telocvičňa)“  

 
 

Podľa ustanovenia §117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov:  Stredná priemyselná škola  
Ulica:    Sovietskych hrdinov 369/24, 08901 Svidník  
IČO:    00520225 
Kontaktná osoba:  Bc. Ľudmila Tarčová  
E-mail:   skola@spssvidnik.sk 
Tel.:    054/7881812 
 

2. Opis predmetu zákazky 
 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov a ženy v budove Klubu mladých pri SPŠ 
Svidník (malá telocvičňa)“ 
Spoločný slovník obstarávania ( CPV ):  45000000-7 Stavebné práce 
      45100000-8 Príprava staveniska 
      45111000-8 Demolácie, úpravy staveniska a 
                          vyčisťovacie práce 
      45211310-5 Stavebné práce na kúpeľniach 
      45212220-4 Stavebné práce na objektoch 
                viacúčelových športových zariadení 
      45212230-7 Inštalovanie prezliekarní 

45214220-8 Stavebné práce na objektoch  
          stredných škôl 

      45231223-4 Doplnkové práce na rozvode plynu 
      45262500-6 Murovanie a murárske práce 
      45310000-3 Elektroinštalačné práce 
      45331110-0 Inštalovanie kotlov 

45332200-5 Práca na vodovodnom domovom  
                     potrubí 
45430000-0 Obkladanie stien a kladenie    
           dlažbových krytín 
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Termín splnenia zákazky: 3 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
 
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je „Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre 
mužov a ženy v budove Klubu mladých pri SPŠ Svidník (malá telocvičňa)“ v nasledovnom 
rozsahu: 

Predmetom zákazky je celková rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní, inštalácia 
nového plynového kotla a  zásobníka teplej vody.  

Rekonštrukcia šatní a soc. zariadení sa skladá z: vybúrania a vymurovania kompletných 
zvislých konštrukcií – priečok, úpravy povrchov, podláh, osadenia dverových zárubní, izolácie 
proti vode a vlhkosti, tepelnej izolácie, opravy zdravotech., vnútornej kanalizácie, 
zdravotechniky – vnútorný vodovod, zdravotechniky – zariaď. predmety, ústredného kúrenia -  
plynový kotol,  rozvodného potrubia, armatúr, vykurovacích telies, dokončovacích prác, 
obkladov, náterov, maľby, elektromontáže. 
 
Spôsob určenia ceny: 

1. Uchádzač stanoví zmluvnú cenu na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov 
a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej 
ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplne a riadne plnenie 
zmluvy o dielo, pričom do zmluvnej ceny zahrnie všetky náklady spojené s plnením 
predmetu zákazky. 

2. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov 
navrhovanú sumu uvedie v zložení: 
• Navrhovaná zmluvná cena v Eur bez DPH 
• DPH 20 % v Eur  
• Navrhovaná zmluvná cena v Eur vrátane DPH 

3. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 
v Eur. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 
 

3.  Predpokladaná hodnota zákazky  
 
48 263  Eur s DPH 

 
4. Administratívne informácie a komunikácia 

 
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi vereným obstarávateľom 
a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňované prostriedkami elektronickej komunikácie, t.j. 
e-mailom: (skola@spssvidnik.sk).   

Lehota na predkladanie ponúk: 
Dátum :  22.05. 2020 
Čas:  do 24.00 hod. 
Spôsob predkladania ponúk: elektronicky na e-mail: skola@spssvidnik.sk  
Ponuka sa bude považovať za úplnú, ak bude obsahovať: 

• Cenu za predmet zákazky 
• Doklady uvedené v bode 5. 
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5. Podmienky účasti 
 
Úspešný uchádzač predloží: 
 

1. Doklad o oprávnení poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo 
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa 
osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného 
orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na 
dodanie požadovaného predmetu zákazky – neoverená kópia. 

2. Vypracovanie cenovej ponuky je podmienené obhliadkou miesta realizácie prác                 
v dohodnutom termíne ešte pred podaním cenovej ponuky. Pri obhliadke bude 
k dispozícií projektová dokumentácia. Na obhliadke je potrebné dohodnúť sa vopred na 
tel. čísle 0915 964 250 Mgr. Pavel Olejár alebo 054/7881812 Bc. Ľudmila Tarčová,  
najneskôr do 21. 05. 2020.  

 
6. Požiadavky na predmet zákazky  

 
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
 

1. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 
2. Platba sa uskutoční po dokončení všetkých prác na základe vystavenej faktúry. 
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. 
4. Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia. 
5. Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH. 

 
7. Miesto predkladania ponúk 

 
Ponuku doručte elektronicky  v lehote na predkladanie ponúk na email: skola@spssvidnik.sk   
Dokumenty k ponuke vložte do emailu ako prílohy.  
 

8. Jazyk ponuky 
 

Slovenský jazyk 
 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane 
ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia.                   
V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača. 
 

10.  Typ zmluvy a trvanie zmluvy 
 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok 
uvedených v tejto výzve. 

11.  Obsah ponuky  
 

Prílohou k výzve je výkaz-výmer/zadanie v objekte  Klub mladých 455 na parcele 645/3 
(Rekonštrukcia soc.hyg.zariadení v budove Klub mladých pri SPŠ Svidník). 
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12.  Doplňujúce informácie 
 

Podmienky týkajúce sa zmluvy: 
1. Výsledkom verejného obstarávania bude podpísanie Zmluvy o dielo na uskutočnenie 

stavebných prác.  
2. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutármi oboch zmluvných  strán.  
3. V prípade, ak uchádzač odmietne uzavrieť Zmluvu o poskytovaní služieb môže verejný 

obstarávateľ požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti 
uzavrieť zmluvu, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.  

4. Zmluvu o poskytovaní služieb je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných 
strán, formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán.  

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania 
zákazky neuzavrieť objednávku. 

6. Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. 
7. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: Nie 

 
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 
 

1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo 

výzve na predkladanie ponúk, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

2. Všetky náklady a výdavky, spojené s prípravou a predložením ponuky, znáša uchádzač 
bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na 
výsledok verejnej súťaže. 

3. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, 
prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní. 

4. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude 
uskutočňovať emailovou komunikáciou. 

 
V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných 
podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, alebo iných dokumentov poskytnutých 
verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich 
vysvetlenie priamo prostredníctvom telefonického kontaktu alebo emailom. 
Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom emailovej komunikácie. 
 
 
Svidník, 13.05.2020 

 
       

Mgr. Pavel Olejár,v.r. 
      riaditeľ školy 
Prílohy: 
1. Výkaz-výmer/zadanie 
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