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Výzva na predloženie ponuky 
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a 

O zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 
 

 
„Multifukčné ihrisko 40 x 18 m“  

 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:  
Názov:           Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1,  Košice 
Sídlo:                                Lermontovova 1, 040 01  Košice-Staré Mesto 
Štatutárny zástupca:      Ing. Michal Mitrik, PhD., riaditeľ školy 
IČO:                                   00161764 
DIĆ:                                    2020762425 
Tel.:                                    055/6325411 
Email:                                 spsstage@spssagke.edu.sk 
Internetová stránka:       http://www.stavke.sk/ 
 

 Kompletné súťažné dokumenty budú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na 

internetovej adrese (URL):  http://www.stavke.sk/?page_id=1316  
 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 040 01 
Košice- Staré mesto 

3. Predmet obstarávania:  práce 

Spoločný slovník obstarávania ( CPV): 4500000-7 Stavebné práce 
                                                                    45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská  

 
Predmetom zákazky je výstavba viacúčelového ihrisko s hracou plochou 40 x 18 m orientované 

v smere sever         – juh, ktoré bude ohraničené oplotením výšky 3 000 mm. Toto oplotenie pozostáva 
z obvodových sendvičových hliníkových mantinelov výšky cca 1 000 mm, vybavených hliníkovým  
madlom          a ochrannou sieťou výšky 2 000 mm, napnutou gumovým lankom dĺžky 5 200 mm na 
hliníkových stĺpoch dĺžky 3 000 mm, kotvených v betónových základových pätkách. 

Povrch vlastnej hracej plochy bude tvorený umelým trávnikom s polyetylénovým vláknom 
(výška vlákna 20 mm), plneným kremičitým pieskom a uloženým na podklade zo zhutnenej kamennej 
drte.  

 
Vstupy na hraciu plochu multifunkčného ihriska sú orientované z jeho severovýchodnej strany 

(od oplotenia existujúceho futbalového ihriska). Základné čiarovanie na projektovanom multifunkčnom 
ihrisku bude pre: 
 
- futbal, 
- volejbal, 
- tenis, 
- nohejbal, 
- basketbal, 
- bránkovisko. 
 

Hracia plocha predmetného multifunkčného ihriska bude situovaná cca 50 mm nad úrovňou 
okolitého terénu.  

mailto:spsstage@spssagke.edu.sk
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4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
a. Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a násl.  zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
b. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. 
z. a  po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu 
verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút 
odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.  

c. záručná doba na dielo: min.60 mesiacov 
d. Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu Zmluvy o dielo sú pre uchádzača záväzné.  
e. Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Stavba ihriska pozostáva zo   

Zemné práce 
 
Podľa právoplatného stavebného povolenia sa pred zahájením zemných prác objekt multifunkčného 
ihriska vytýči lavičkami a zreteľne sa označí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky. 
Samotné výkopové práce sa môžu vykonávať strojne a tesne pred betónovaním základov je potrebné 
ich ručné začistenie až na základovú škáru. 
 Pri výkopových prácach je potrebné dbať o BOZ. Výkopy sa vymerajú a vyhotovia podľa výkresov 
Architektonicko-stavebnej časti projektovej dokumentácie AS-3 Pôdorys výkopov, AS–9 Detail základu 
pre stĺp a pole, AS-10 Detail základu pre volejbal a tenis, AS-11 Detail základu pre basketbal a AS-12 
Detail mantinelu. 

 Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice, a to najmenej do hĺbky 100 mm (všetky ďalej 
uvedené úrovne sú vzťahované k úrovni spodnej plochy umelého trávnika s kremičitým pieskom hrúbky 
20 mm, resp. k úrovni hornej plochy vrstvy drveného kameňa frakcie 0 – 4 mm a hrúbky 50 mm, t. j. 
k úrovni ±0,000 m) ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely.  
Následne je treba realizovať uloženie drenážnych rúr DN 100 na dno vykopanej ryhy pre drenáž v osovej 
vzdialenosti cca 5 000 mm (vrátane zberného drenážneho potrubia), ako aj potrubia DN 150 na odvod 
do šachty existujúcej kanalizácie v areáli školy mimo obrys budúceho ihriska vo vzdialenosti cca 11 100 
mm.   
 
Pri ukladaní drenážneho potrubia je nutné dbať, aby dno vykopanej ryhy pre drenáž bolo pevné a  aby 
bol dodržaný minimálny požadovaný sklon drenážnych rúr a zberného potrubia         DN 100 a potrubia 
DN 150 na odvod do šachty.  
 
Drenážne potrubie bude chránené proti naplaveniu drobných častíc geotextíliou 200 g/m2. Drenážne 
rúry budú následne zasypané drveným kamenivom (makadamom), bez obsahu drobných odplaviteľných 
častíc. 
  
Ďalšie výkopy budú realizované pre základy pätiek stĺpikov mantinelového systému ochrannej siete, 
pätiek pre uchytenie siete pre tenis a volejbal, ako aj pätiek pre kotvenie basketbalových konzol. 
 
 Vyťažená zemina sa použije na vyrovnanie pozemku v okolí ihriska a zbytok sa odvezie na 
investorom určenú skládku (bude potrebný doklad o uskladnení). 
 
Základy 
 
Základové pätky po obvode ihriska šírky 300 mm a dĺžky 1 000 mm mantinelového systému (pre stĺpiky 
výšky cca 1 000 mm – pre mantinel, resp. 3 000 mm - pre ochrannú sieť) sú navrhované hĺbky cca 750 
mm (plus podsyp – štrkové lôžko hrúbky cca 50 mm), pričom tieto základové pätky sú koncipované ako 
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liaty betón C20/25, vrátane uloženia ich oceľovej výstuže. Celková hĺbka týchto základových pätiek je 
teda cca 750 mm, pričom vyčnievajú cca 50 mm nad okolitý rastlý terén.   
 
Základy pod pätky pre uchytenie siete pre tenis a volejbal, ako aj pätiek pre kotvenie basketbalových 
konzol rozmerov 800 x 1 400 mm sú navrhované hĺbky (1 000 mm + podsyp        cca 100 mm), sú však 
koncipované ako celé z liateho betónu C20/25, vystuženého dolu a na bokoch zváranou sieťovinou 
Q188-6/6-150x150 mm. V samotnom betóne sú osadené buď kotvy pre uloženie stĺpov 
s basketbalovými košmi (kruhové tyče 4 x M16, dĺžky 900 mm), alebo       PVC-rúrky ø120 a 150 mm 
potrebnej dĺžky – pre uloženie prvkov vybavenia ihriska (stĺpiky pre uchytenie siete pre volejbal a tenis). 
 
 

Vodorovné konštrukcie 
     

 Stavebnú pláň (so spádom 0,5%) je potrebné zhutniť na 25 MPa. Na plochu budúceho 
ihriska s vopred postavenými základmi a s drenážnymi rúrami odvodnenia a stĺpikmi je 
potrebné naniesť drvený kameň frakcie 32 – 64 mm a hrúbky cca 150 mm (zhutniť min. na 25 
MPa), ďalej vrstvu drveného kameňa frakcie 0 – 32 mm hrúbky cca 100 mm a vrstvu drveného 
kameňa frakcie   0 – 4 mm hrúbky 50 mm (zhutniť min. na 50 MPa a vyrovnať).  
 
Až na takto pripravenú plochu bude uložený umelý trávnik s mernou hmotnosťou  2 000 g/m2 
z polyetylénových vlákien (výška vlákna 20 mm, hustota vpichov 20 000/m2) a s výplňou 
kremičitým pieskom (merná hmotnosť 18 kg/m2).  
 

Konštrukčný systém 
     

 Multifunkčné ihrisko je ohradené hliníkovým mantinelom s plastovou výplňou výšky        965 
mm (od hracej plochy) a ochrannou sieťou výšky 2 000 mm. 
 
Konštrukčný systém mantinelu sa skladá z malého hliníkového stĺpika profilu H dĺžky cca 1 000 mm a 
z veľkého hliníkového stĺpika profilu H dĺžky cca 3 000 mm, ktoré sú kotvené do betónového základu 
skrutkovým spojom. Jednotlivé stĺpiky sú konštrukčne prepojené skrutkovým spojom s horným 
uzatváracím hliníkovým profilom (madlom) a dolným osadzovacím hliníkovým profilom. Horný hliníkový 
madlový profil má zaoblený tvar, čo minimalizuje možnosť úrazu hráčov. 
 
 Do týchto profilov sú do drážok vsadené plastové mantinelové dielce (farebne upravené dosky 
z recyklovaného materiálu vysokej pevnosti), čím spolu so stĺpikmi tvoria jeden pevný kompaktný celok 
mantinelu. Stĺpiky mantinelu sú v ich hornej časti pevne uzatvorené plastovou krytkou. 
 
 Nad pevnú časť mantinelu medzi veľké stĺpiky je do háčikov uchytená ochranná sieť PE s okami 
50 x 50 mm, napnutá na gumové lanká. Kotviaci systém ochrannej siete umožňuje ľahkú     a rýchlu 
výmenu dielca siete (v prípade jej poškodenia). 
 
 Konštrukčný systém mantinelu musí používať spojovací materiál s antikoróznou úpravou. 
Mantinelový systém je demontovateľný ako celok, prípadne aj jeho časť, čo je výhodou pri dlhodobej 
prevádzke. Hliníkové komponenty dávajú záruku vysokej životnosti a stálosti bez nákladnej pravidelnej 
údržby. Plastové mantinelové dielce sa vyznačujú vysokou pevnosťou (dutinová konštrukcia) a farebnou 
stálosťou, sú vyrobené z recyklovaných plastových komponentov (šetrné k životnému prostrediu) a 
v prípade potreby sa dajú jednoducho vymeniť. 
 Na záver výstavby budú realizované farebné čiary jednotlivých ihrísk: pre futbal, volejbal, tenis, 
nohejbal, basketbal. 
 
 Vyšší štandard ihriska zabezpečia existujúce stĺpy osvetlenia v areáli školy.  
 
 Všetky ostatné, realizáciou stavby dotknuté plochy je potrebné upraviť do roviny pôvodného 
terénu a vysiať vhodným trávnym semenom. 
 
Presná špecifikácia jednotlivých častí zákazky vrátane množstva a rozsahu jednotlivých dodávok je 
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súčasťou výkazu – výmer, taktiež projektovej dokumentácie pre viacúčelové ihrisko ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť podkladov pre proces verejného obstarávania. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  65 085,93 EUR bez  DPH. 
7. Miesto dodania predmetu zákazky: 

       Multifunkčné ihrisko s uvedenými rozmermi bude postavené v intraviláne mesta Košice (areál 
školy) na parcelách č. 2339/1 a 2341 v orientácii sever – juh      (k. ú. Stredné mesto).  

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

        do 4 mesiacov odo dňa  prevzatia staveniska 

9. Súťažné podklady (prílohy) k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy 
10. Podmienky účasti:  

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov a to, že:  
-  je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti: 
I. dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“): 
- doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu v  rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
alebo  
II. dokladom v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní:  Zápis v zozname podnikateľov vykonaný 
podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu 
zapísaných skutočností. 
 
2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje 

splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne, 
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen 
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

3. V prípade, že požadované doklady sú uvedené na verejne dostupných portáloch, hospodársky 
subjekt nie je povinný tento doklad predkladať, verejný obstarávateľ bude akceptovať v ponuke 
uvedenie linku na overenie si požadovaného dokladu 

11. Financovanie predmetu zákazky:  
a. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Programu Podpora a rozvoj športu 2018 z úradu 

vlády SR a z vlastných finančných prostriedkov zriaďovateľa školy. Zmluvnú cenu uhradí verejný 
obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.  

b. Obchodné podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo. 
12. Lehota na predloženie ponuky: 20.11. 2018 do 10:00 hod. 
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, doručovateľskou službou alebo osobne  
14. Mena,  ceny v ponuke a spôsob určenia ceny predmetu zákazky: 

a. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena  za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.  
b. Zmluvná cena celkom 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. 
Táto cena bude konečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán ako cena maximálna 
(ďalej len „ zmluvná cena“). 

c. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu 
podľa bodu 2 tejto výzvy. 

d. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení:  

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH    
Sadzba DPH a výška DPH 
Navrhovaná zmluvná cena celkom s DPH. 

e. Ak uchádzač nie je platcom DPH, Celková navrhovaná zmluvná cenu. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, upozorní v ponuke.  

 

14.1 Spôsob určenia ceny predmetu zákazky 
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a. Ponuková cena, musí byť zostavená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996  Z. z. o cenách,  
vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva a je stanovená ako cena konečná.   

b. Ceny je potrebné uviesť tak, že bude rozpísaná cena podľa jednotlivých častí a rozmerov  
uvedených v popise prác (výkaze výmer), ktorý je potrebné oceniť.   

c. Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR pre každú položku v podrobnom rozpočte, zaokrúhlené 
na 2 desatinné miesta (jednotkové ceny budú uvedené na rovnaký počet desatinných miest pre 
každú položku).  

d. Má sa  za to, že uchádzač/zhotoviteľ sa dokonale oboznámil s podrobným popisom prác, ktoré sa 
majú vykonať a so spôsobom, akým sa majú vykonať. Všetky práce sa budú realizovať podľa ich 
skutočného zámeru a významu a k úplnej spokojnosti stavebného dozoru/oprávnenej osoby za 
verejného obstarávateľa.  

e. Ak uchádzač neocení položku, bude sa mať zato, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo 
cenách pri iných položkách. Nie je dovolené modifikovať výkaz výmer ani iným spôsobom 
pozmeňovať súpis položiek, napr. vložením dodatočnej položky.  

f. V prípade, ak sa vo výkaze výmer resp. v inej sprievodnej dokumentácii (textová a výkresová) 
predloženom verejným obstarávateľom, nachádzajú obchodné názvy výrobkov, výrobný postup, 
značka, patent, typ, krajina pôvodu, tieto údaje boli uvedené za účelom dostatočne presného 
a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky.  

g. V prípade, ak uchádzač použije výrobky, materiály s iným obchodným označením a inými 
technickými údajmi a vlastnosťami, tieto musia byť ekvivalentné ako verejným obstarávateľom 
požadované výrobky, t. j. musia spĺňať minimálne požadované parametre určené obchodným 
názvom výrobku podľa poskytnutého výkazu výmer a projektovej dokumentácie.  Zhotoviteľ je 
povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD s prípadnými ekvivalentmi, 
ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe 
zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, 
ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod. 

h. Pre účely preukázania ekvivalentného riešenia je uchádzač povinný predložiť k ocenenému výkazu 
výmer samostatnú prílohu – zoznam ekvivalentných položiek s údajmi:  
- položku z poskytnutého výkazu výmer ( odkaz na obch. značku),  
- požadované parametre položky z poskytnutého výkazu výmer, 
- parametre navrhovaného ekvivalentu k tejto položke s uvedením obch. značky, typového 

označenia v takom rozsahu pre posúdenie navrhovaného ekvivalentu oproti položkám 
uvedeným v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, poskytnutým verejným 
obstarávateľom.   

i. Pokiaľ sa budú položky z výkazu výmer z cenovej ponuky uchádzača množstevne a vecne líšiť od 
položiek z výkazu výmer poskytnutého verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ bude toto 
považovať za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a takáto cenová 
ponuka bude vylúčená. 

 

15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlo jeho  uplatnenia: 
Zmluvná cena celkom s DPH za predmet zákazky      

a. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je navrhovaná zmluvná cena celkom v EUR s DPH za zhotovenie 
predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako 
„navrhovaná zmluvná cena“.  

b. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk predložených hospodárskymi subjektmi 
podľa hodnoty navrhovanej zmluvnej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú 
cenu. 

c. Ponuka s najnižšou zmluvnou cenou s DPH za celý predmet zákazky bude úspešná a umiestnená na 
I. mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej 
ponuky.     

 
16. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuku v slovenskom (alebo v českom) jazyku je potrebné v jednom vyhotovení doručiť na adresu 
verejného obstarávateľa. Na obálku s ponukou odporúčame uviesť „VO Multifunkčné ihrisko - 
NEOTVÁRAŤ!“  
- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  
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a. Formulár - Predloženie ponuky  obchodné meno a sídlo, štatutárny zástupca, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 
telefón, , e-mail, podľa vzoru: Príloha č.5 

b. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 11. tejto výzvy 
c. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk vyplnená Príloha č. 4) 
d. Ocenený výkaz výmer podľa Príloha č. 2 – Výkaz Výmer, podpísaný oprávnenou osobou 
e. Návrh zmluvy o dielo podľa Príloha č.3, doplnený a podpísaný oprávnenou osobou 
f. Čestné vyhlásenie o uzatvorení poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu voči tretím 

osobám na majetku a zdraví, vrátane krytia následných finančných škôd a zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri realizácii predmetu zákazky v nadväznosti na návrh Zmluvy o dielo  (vzor Príloha č. 
6) 

g. Zoznam ekvivalentných položiek, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača (podľa bodu 16. tejto 
výzvy) -  ak je relevantné  

17. Otváranie ponúk: 20.11.2018 o 11.00 hod , Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, 
Lermontovova 1,  Košice  

18. Postup pri otváraní ponúk:  otváranie ponúk bude neverejné 
19. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2018 

20. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami a uchádzačmi 

Verejný obstarávateľ týmto upovedomuje hospodárske subjekty, že  komunikácia a výmena informácií 
v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty,  iného 
doručovateľa (vrátane osobného doručenia), elektronických prostriedkov, alebo ich kombináciou. 

21. Uzavretie zmluvy 
a. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby  úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy najneskôr v čase 

uzavretia zmluvy o dielo predložil:  
b. zoznam všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa 

pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno 
alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno, priezvisko, adresa pobytu) 

c. V prípade, že úspešný uchádzač do 10 pracovných dní, odo dňa vyzvania na uzavretie zmluvy o dielo, 
nepreukáže splnenie vyššie uvedených povinnosti pre uzavretie zmluvy o dielo, resp. nepredloží 
požadované doklady verejný obstarávateľ pri uzavretí zmluvy bude postupovať podľa bodu 25 d.  
tejto výzvy. 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Prílohy  sú zverejnené v editovateľnom formáte na stránke: http://www.stavke.sk/?page_id=1316  
a. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti uvedené 

v bode 11. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky 
a obsah ponuky uvedenej v tejto výzve. 

b. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa 
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

c. Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia  ponúk oznámi všetkým 
uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku  prijíma, 
ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní. 

d. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť 
zmluvu o dielo, vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak 
uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, môže verejný 
obstarávateľ na uzavretie zmluvy o dielo vyzvať uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 

 
Košice, 31.10.2018  
 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                Ing. Michal Mitrik, PhD., riaditeľ školy 

 
Prílohy : 
Príloha č.1 : Projektová dokumentácia (zverejnená na stránke verejného obstarávateľa) 
Príloha č.2:  Výkaz výmer/Zadanie 

http://www.stavke.sk/?page_id=1316
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Príloha č.3:  Návrh zmluvy o dielo 
Príloha č.4:  Návrh na plnenie kritéria - vzor 
Príloha č.5:  FORMULÁR –predloženie ponuky 

                Príloha č.6:  Čestné vyhlásenie o uzatvorení poistnej zmluvy 
 
 

 


