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VEC
Výzva na predloženie ponuky.

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na predmet zákazky „Základná škola
Nábr. Dr. Aurela Stodolu, L.Mikuláš – výmena výplňových konštrukcií“.

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie ponuky, v ktorej sú podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené
podmienky verejného obstarávania.

Na výber zmluvného partnera je použitý postup Výzva na predloženie ponuky – prieskum
trhu, z ktorého nevyplývajú pre poskytovateľa cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie
zmluvy pre plnenie predmetu zákazky.

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú
ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou.

S pozdravom

Mgr. Dana Gajdošová, v.r.
                 riaditeľka školy

Príloha: Výzva na predkladanie ponúk



V Ý Z V A
na predloženie ponuky

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)  na uskutočnenie stavebných prác

„Základná škola Nábr. Dr. Aurela Stodolu, L.Mikuláš – výmena výplňových konštrukcií“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov organizácie: Základná škola
Sídlo organizácie:  Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810456
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Dana Gajdošová
Telefón: 044/5520174
E-mail: 

2. Opis predmetu zákazky :

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy výplňových konštrukcií na učebňovom  pavilóne  Základnej
škola Nábr. Dr. A. Stodolu L. Mikuláš . Predmet zákazky zahŕňa demontáž starých okien, ich ekologickú
likvidáciu, montáž nových plastových okien vrátane kovania, dodávku a montáž vonkajších a
vnútorných parapetov, horizontálnych žalúzií, murárskych prác - vyspravenie ostenia v interiéri aj
exteriéri a maliarske práce vyspravených ostení v interiéri aj exteriéri.

Technické parametre:
Rámy okien musia byť celoplastové, obojstranne biele z minimálne šesťkomorového profilového
systému, stavebnej šírky rámu minimálne 80 mm, min. 2 tesnenia, výstuž rámov musí byť dimenzovaná
pre jednotlivé rozmery okien podľa smerníc výrobcu profilu.
Zasklenie – s izolačným trojsklom , max.Ug=0,6 W/m2K1. Súčiniteľ prechodu tepla celého okna max.
Uw=1,0 W/m2K.
Otváravo - sklopné okná musia byť vybavené prvkom /súčiastkou/ proti súčasnému otvoreniu a
sklopeniu.
Kovanie – celoobvodové s povrchovou úpravou
Vnútorný parapet okien bude plastový komôrkový – bielej farby.
Vonkajšie parapety sú z hliníkového plechu bielej farby min. hrúbky 1,0 mm.

Okná musia byť osadené v súlade s platnou normou STN 73 3134:2010.

Rozmery okien a pozície okien sú v PD vyznačené žltou farbou a sú prílohou tejto výzvy.

Rozmery okien sú orientačné, záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia
stavebných prác, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie
ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta poskytnutia služby idú na ťarchu záujemcu.

Všetky odpady, ktoré vzniknú počas rekonštrukcie je potrebné zlikvidovať v zmysle platných predpisov.

V prípade ak celková cena zákazky prekročí finančný limit, ktorý má verejný obstarávateľ k dispozícii,
bude počet okien upravený.

Práce je potrebné vykonať v rámci letných prázdnin.

Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní
parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných
technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných
predpisov. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované,
resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný.
Opis vychádza z potrieb verejného obstarávateľa a predkladaného projektu, ktorý tvorí kompaktný
vzájomne nedeliteľný celok tak, aby mohli byť dosiahnuté ekonomické a technické parametre. Ak by sa
niektorá z technických požiadaviek odvolávala na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu alebo miesto pôvodu alebo výroby, osoba povinná umožní nahradiť takýto výrobok
ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové
a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené
technológie a zariadenia určené a schválené

zsastodolu@gmail.com



3.   Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania :
Financovanie predmetu zákazky bude z prostriedkov MŠVVaŠ SR a Základnej školy. Financovanie
bude
prebiehať na základe faktúr.

4. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

5. Možnosť predloženia cenovej ponuky:
Iba na celý predmet zákazky

6. Miesto uskutočnenia stavebných prác :
Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863, 031 01 Liptovský Mikuláš

7.  Variantné riešenie:
Nie

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Od účinnosti zmluvy do 21.08.2020, v rámci letných prázdnin

9. Lehota na predloženie ponúk :
Do 29.06.2020 do 13,00 hod

10. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :
Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.  V prípade osobného doručenia uchádzači
odovzdajú ponuku do podateľne.
Ponuka musí byť podaná v zapečatenej obálke a obálka musí obsahovať :

názov  a adresu verejného obstarávateľa
obchodné meno a sídlo uchádza
označenie „Súťaž – Neotvárať“
heslo súťaže „Výmena okien“

Uchádzač môže predložiť svoju ponuku aj elektronicky na adresu zsastodolu@gmail.com

11. Obsah ponuky
- Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- identifikačné údaje uchádzača – obchodný názov, adresa sídla uchádzača, meno, priezvisko

a funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné telefónne čísla a e-mailová
adresa,

- Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ (príloha č.1)
- Čestné vyhlásenie „Zákaz činnosti“ (príloha č. 2)
- Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo

výzve, a o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke, podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (príloha č. 3)

- súhlas so spracovaním osobných údajov.
- Kópia oprávnenia na podnikanie, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra

(verejný obstarávateľ bude pri podpise zmluvy vyžadovať takýto doklad v origináli alebo v overenej
kópii).

- Cenová kalkulácia, kde bude uvedený spôsob tvorby ceny na dodanie predmetu zákazky

12. Spôsob určenia ceny :
- V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov sa

považujú ceny uvedené   v ponuke za ceny maximálne.
- Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách
- Ceny budú vyjadrené v euro a budú platné počas trvania zmluvy.
-  Ak uchádzač je platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- Sadzba DPH a výška DPH
- Navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH , uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Súčasne na túto

skutočnosť v ponuke upozorní.
- Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková

cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy z hľadiska uskutočnenia stavebných prác.

13.  Kritérium na hodnotenie ponúk :
Najnižšia celková cena vrátane DPH



14.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
- Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy a

zároveň si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk,
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné
podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa,

- Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom výsledok  na základe prieskumu trhu  štandardným
spôsobom (oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk).

- Zmluvu je potrebné uzatvoriť do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia
ponúk

- Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a nesmie
existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm.f) ZVO . Ustanovenie § 11 ZVO týmto nie je
dotknuté.

- Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle
§152 ods.1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo Hospodársky subjekt môže
predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási,
že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.

Prílohy :
č.1. Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“
č.2. Čestné vyhlásenie „Zákaz činnosti“
č.3. Čestné vyhlásenie



Príloha č. 1

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

Zákazka s  nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

„Základná škola Nábr. Dr. Aurela Stodolu, L.Mikuláš – výmena výplňových konštrukcií“

................................(doplniť názov uchádzača).......................................................................................,

zastúpený.................................doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.................................... ako

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky  s nízkou hodnotou (ďalej len

„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na

predkladanie ponúk uverejnenou na https://zsaslm.edupage.org/

 týmto

čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná
osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek či i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so
zadaním tejto zákazky,

- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná
za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu
verejného obstarávania,

- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné pravdivé a
úplné informácie.

V ..................................... dňa .................................

______________________________________
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis



Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie „Zákaz účasti“

Zákazka s  nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

„Základná škola Nábr. Dr. Aurela Stodolu, L.Mikuláš – výmena výplňových konštrukcií“

................................(doplniť názov uchádzača).......................................................................................,

zastúpený.................................doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.................................... ako

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky  s nízkou hodnotou (ďalej len

„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na

predkladanie ponúk uverejnenou na https://zsaslm.edupage.org/

 týmto

čestne vyhlasujem, že
nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

V ..................................... dňa .................................

______________________________________
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis



Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie

Zákazka s  nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

„Základná škola Nábr. Dr. Aurela Stodolu, L.Mikuláš – výmena výplňových konštrukcií“

................................(doplniť názov uchádzača).......................................................................................,

zastúpený.................................doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu.................................... ako

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky  s nízkou hodnotou (ďalej len

„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na

predkladanie ponúk uverejnenou na https://zsaslm.edupage.org/

 týmto

čestne vyhlasujem, že
že súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve, a všetky údaje a doklady
uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

V ..................................... dňa .................................

______________________________________
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, podpis


