
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice 

 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 
1. IDENTFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:                                                                                      

 
Názov:                  Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice 
Sídlo:                               Lermontovova 1, 040 01 Košice 
Štatutárny zástupca:    Ing. Michal Mitrik, PhD., riaditeľ školy  

IČO:                                 0016176 
DIĆ:                                 202762425 

Tel.:                                 055/63 254 11 , 63 200 26, 

Fax:                                 055/63 200 26  

Email:                              spsstage@spssagke.edu.sk 

           Internetová stránka:     www.stavke.sk 
 (ďalej len verejný obstarávateľ) 

  
2. ZÁKAZKA                                                                                                                     
 

2.1. Predmet zákazky: Dodanie tovaru 
    Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

                                                                               71300000-1 Inžinierske služby 

2.2. Názov zákazky 

„Projektová dokumentácia“ k projektu:  
„Kompletná rekonštrukcia školy, starej a novej budovy SPŠSaG Lermontovova č1, Košice“ 

 

Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je poskytnutie služby  - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na 

vykonanie rekonštrukčných prác objektov školy vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmeru.  

Podrobný opis zákazky je v dokumente „Opis predmetu zákazky“, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy. 

 

3.  MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice 
 
4. LEHOTA NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Najneskôr v termíne do 120 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo ( ďalej len Zmluva) 

  
 

5. TYP ZMLUVNÉHO VZŤAHU 
 

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo.  

 

6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená v hodnote:  69 666,67 EUR bez DPH 

mailto:spsstage@spssagke.edu.sk
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7. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

7.1. Platba za poskytnuté služby bude realizovaná po dodaní a prevzatí predmetu zákazky verejnému 

obstarávateľovi na základe vystavenej faktúry.   

7.2.  Verejný obstarávateľ neposkytne zálohovú platbu ani preddavok na dodanie tovaru.  

7.3.  Lehota splatnosti faktúry je stanovená na 30  dní od dátumu jej doručenia verejnému 

obstarávateľovi.  

7.4.  Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude mať všetky 

náležitosti, verejný obstarávateľ  je oprávnený ju vrátiť na doplnenie, v takomto prípade sa preruší 

plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej 

faktúry verejnému obstarávateľovi.  

 

8. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, 

prostriedkov zriaďovateľa školy.  

 

9. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 

9.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.  

e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu.  Uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky 

doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

9.2 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.  

f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky doloženým 

čestným vyhlásením.  

9.3 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodov 9.1 a 9.2 tejto časti je povinný 

predložiť verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač na požiadanie a to najneskôr v čase 

podpisu zmluvy. 

9.4 Úspešný uchádzač môže splnenie stanovenej podmienky účasti osobného postavenia preukázať 

aj zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).    

 

 

10. OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA 
 

10.1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  Uchádzač k vypracovaniu  ponuky 

môže použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 2 k výzve alebo použije vlastný formulár, ktorý musí 

obsahovať všetky požadované údaje uvedené v citovanom formulári. 

10.2  

11. MENA CENY  V PONUKE A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY 
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11.1. Uchádzačom navrhovaná cena celkom za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v  eurách. 

11.2. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. 

11.3. Navrhovaná cena za predmet zákazky musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky 

v rozsahu podľa bodu 2 tejto výzvy.   

11.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je 

platcom DPH, upozorní v ponuke.  

 

12. LEHOTA, MIESTO A SPOSOB PREDLOŽENIA / DORUČENIA PONÚK 
 

Ponuka a všetky doklady a dokumenty podľa bodu 10. tejto výzvy musia byť predložené najneskôr  
 

do 17.06.2019 do 12.00 hod. 

 
Ponuky doručené osobne, poštou, alebo prostredníctvom iného doručovateľa je potrebné predložiť 
v zalepenej obálke označenej heslom „Neotvárať – ponuka – projektová dokumentácia“.  
 
Adresa na doručenie osobne, poštou, alebo prostredníctvom iného doručovateľa: 
 

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01Košice 

 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a bude vrátená 
uchádzačovi.  
 
13.  LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:  

 
Lehota viazanosti ponúk je do:  31.07.2019 
 
14. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPȎSOB VYHODNOTENIA 

 
14.1. Cena celkom za predmet zákazky      

V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať cena celkom za dodanie tovaru špecifikovanom 

v  bode 2. tejto výzvy vyjadrená v EUR s DPH. 

Cenu celkom za predmet zákazky je potrebné zaokrúhliť na dve desatinné miesta a vyjadriť v Eur.  

13.2   Spôsob vyhodnotenia: 

Jediným kritériom  na vyhodnotenie  ponúk je cena celkom za predmet zákazky definovaný v bode 

2 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie uchádzačov; od 

najnižšej ceny celkom (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu cenu celkom (najvyššie 

poradie určené podľa počtu doručených ponúk). Úspešným uchádzačom sa stane ten, kto predloží 

ponuku s najnižšou cenou celkom s DPH.  

 

15. VYHODNOCOVANIE PONÚK 
 

Vyhodnocovanie ponúk bude neverejné. 
 

16. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
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15.1. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 

podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa 

§ 40 ods. 6 písm. f). 

15.2. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok  

vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku  prijíma, ostatným uchádzačom 

oznámi, že boli neúspešní s uvedením dôvodu neprijatia ich ponuky. 

15.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že 

predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore 

s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Následne bude postup zadávania zákazky 

zrušený. 

15.4. Úspešný uchádzač je povinný, na základe oznámenie o prijatí cenovej ponuky predmetu zákazky 

a na základe výzvy na poskytnutie súčinnosti vedúcej k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, pred podpisom 

zmluvy najneskôr do 3 pracovných dní predložiť verejnému obstarávateľovi nasledujúce doklady:   

 aktuálny doklad (stačí kópia), ktorý oprávňuje úspešného uchádzača na dodanie predmetu 
zadávania zákazky  a 

 čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

15.5. V prípade, že úspešný uchádzač neposkytne riadne súčinnosť v zmysle výzvy na jej poskytnutie a 

to v požadovanom rozsahu a v stanovenej lehote a/alebo nepredloží doklady podľa bodu 9. tejto 

výzvy alebo odmietne potvrdiť obsah a znenie zmluvy o dielo, vyzve verejný obstarávateľ 

uchádzača umiestneného na druhom mieste v poradí (alebo ak nastane obdobný prípad aj u 

uchádzača umiestneného na druhom mieste v poradí vyzve uchádzača umiestneného na treťom 

mieste v poradí, ak je to možné) na poskytnutie súčinnosti s následným podpisom zmluvy o dielo 

na plnenie predmetu zákazky,  pokiaľ sa nerozhodne dané verejné obstarávanie verejný 

obstarávateľ zrušiť.  

 

 

V Košiciach, 07.06.2019                                                   

                   

 

 

                                                                                      

       Ing. Iveta Beslerová  

                                                                                                    osoba poverená verejným obstarávateľom 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1  Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2  Návrh na plnenie kritéria 

 


