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SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:  Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina,  

Štatutárny orgán: PaedDr. Veronika Becová 

Sídlo: Rehoľná 2, 040 18 Košice - Krásna   

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  PaedDr. Veronika Becová 

Telefón: 055/6852412, 0911 938 825 

Adresa na doručenie:  Základná škola s materskou školou, Rehoľná 2, 040 18 Košice - Krásna 

2. Názov predmetu zákazky: 

Výmena okenných a dverných konštrukcií na pavilónoch školy 

Hlavný slovník CPV: 45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl  

 

3. Stručný opis predmetu zákazky:  

Výmena okien a dverí a prác s tým súvisiacich v súlade s prílohami oznámení – viď: 

Špecifikácia predmetu zákazky – Príloha 1a, 1b, 1c, 1d a Grafická príloha – Príloha 2a, 

2b, 2c 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):29 000 €  

 

4.1. Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto uskutočnenia 

stavebných prác. Cena má byť spracovaná v súlade s požiadavkami verejného 

obstarávateľa a v súlade  prílohami súťažných podkladov.  Špecifikácia predmetu zákazky 

– Príloha 1a, 1b, 1c, 1d musí byť položkovite ocenená a je súčasťou ponuky uchádzača. 

4.2. Cenu je potrebné uvádzať v Eurách. 

4.3. Cenu v cenovej ponuke je potrebné uvádzať: bez DPH a s DPH. 

4.4. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke uchádzača  

4.5. Pri cenovej ponuke je potrebné uviesť obdobie, dokedy platí cenová ponuka  

 

5. Základné zmluvné podmienky:  

Sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo 

Na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky bude s úspešným uchádzačom  uzatvorená 

Zmluva o dielo. K uvedenej zmluve nie je možné uzatvárať dodatky, ktorými by sa menila 

suma víťaznej cenovej ponuky. 

 

6. Lehota na predkladanie  ponúk  : do 20.01.2016 do 14:00 hod. 

7. Predkladanie dokladov a ponuky: 

Ponuku uchádzača je potrebné doručiť na adresu školy. Ponuky uchádzačov sa 

predkladajú v slovenskom jazyku.  Ponuku uchádzač doručí spolu s  dokladmi verejnému 

obstarávateľovi v stanovenej lehote v uzatvorenej obálke s uvedením názvu zákazky: 

Výmena okenných a dverných konštrukcií na pavilónoch školy 

 s označením – „NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Základná škola s materskou školou sv. Marka    

Križina, Rehoľná 2, 040 18 Košice - Krásna. Ponuky uchádzača zaslané po termíne, 

v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného 

obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo nebude spĺňať 
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požiadavky na predmet zákazky podľa súťažných podkladov, takéto ponuky uchádzačov 

nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. 

 

8. Podmienky účasti sú nasledovné   
V ponuke je potrebné predložiť:  

8.1. Kópiu oprávnenia na uskutočnenie predmetu zákazky: 

Uchádzač musí týmto dokladom preukázať, že je oprávnený uskutočňovať práce v rozsahu predmetu 

zákazky (napr. výpis z obchodného registra, živnostenský list, Potvrdenie Úradu pre verejné 

obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov) 

8.2. Čestné prehlásenie uchádzača o tom, že: 

 nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa právnych 

predpisov  

 nie je voči uchádzačovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je v konkurze 

alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 

majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie 

je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla  

 nemá daňové nedoplatky a nedoplatky do poistných fondov 

 

9. Kritérium na hodnotenie ponúk je: najnižšia  cena za celý predmet zákazky.  

 

10. Prijatie ponuky: U úspešného uchádzača bude uplatnená Zmluva o dielo. Ak návrh 

Zmluvy o dielo nebude v súlade so súťažnými podkladmi a cenovou ponukou alebo tento 

návrh bude mať neprijateľné podmienky, v tomto prípade verejný obstarávateľ vyzve 

úspešného uchádzača na odstránenie týchto nedostatkov. Ak úspešný  uchádzač 

nedostatky  v stanovenej lehote neodstráni, bude sa to považovať za odstúpenie od 

zmluvy. V takom prípade bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač 

s ďalšou najlepšou ponukou obdobným postupom. 

 

11. Verejný obstarávateľ môže pred uzavretím zmluvy o dielo požiadať úspešného uchádzača 

o predloženie originálu alebo overenej kópie oprávnenia na poskytnutie prác, prípadne 

ďalších požadovaných dokladov podľa oznámenia, ak boli predložené iba kópie. 

 

12. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

Č. j.: 2016/06/LK1 

V Košiciach 07.01. 2016 

 
              ................................................       

riaditeľ školy  

 

Prílohy 

1. Špecifikácia predmetu zákazky – Príloha 1a, 1b, 1c, 1d 

2. Grafická príloha – Príloha 2a, 2b, 2c 

3. Zmluva o dielo - návrh 


