
Výzva  
- špecifikácia, opis zákazky  

Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na 

predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou na ďalej špecifikované  stavebné práce , zabezpečovanú 

v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 
Názov zákazky : Oprava strechy na budove školy   
                             Kód CPV:   45214220-8       stavebné práce na objektoch stredných škôl 
                                                45261900-3       opravy a údržba striech  
                                                 
                                                

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
     Adresa organizácie:  Stredná športová škola Trieda SNP 104, 040 11  Košice  
       IČO :   00 521 965                          
       Kontaktná osoba:  PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka      
       Telefón:   055/ 6415166                      
       E-mail:     skola@ssske.sk                     
       Internetová adresa:   www.ssske.sk 
 

2. Opis predmetu zákazky:  
               Predmetom zákazky je  oprava  poškodenej strechy školy - vežička A+B, atika strechy medzi B-C  

              Verejný obstarávateľ odporúča  obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky.  
                Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu.  
                Kontaktná osoba pre obhliadku miesta zákazky: E. Klik    055 / 6415167. 
               
Požiadavky na realizáciu  prác :  

 dodržiavanie BOZP 

 začiatok realizácie prác:   do 5  dní od zadania objednávky/uzatvorenia zmluvy 

 ukončenie prác  v mesiaci  august /*september, v závislosti od poveternostných podmienok 
  

3. Predpokladaná cena predmetu zákazky a spôsob predloženia cenovej ponuky: 
Predpokladaná cena predmetu zákazky :  23.070 € bez DPH   
V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:  
- Cena predmetu zákazky bez DPH 
- DPH 
- cena predmetu zákazky s DPH 
Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, podľa 
požadovaného zadania. Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 
V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne vykonanie 
diela, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
Ak v prípade realizácie diela nastanú skutočnosti na ktoré uchádzač neupozornil pri obhliadke a sú 
potrebné na celkové dokončenie a zabezpečenie plnej bezchybnej  funkčnosti diela, budú vykonané na 
vlastné náklady  zhotoviteľa.  
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie 
o predpokladanej navrhovanej cene.  

 
4. Miesto dodania predmetu zákazky:  Stredná športová škola  Trieda SNP 104, 040 11  Košice  

                                                                    
5. Obsah ponuky: 

Ponuka obsahuje:  
- Príloha 1. – návrh uchádzača na plnenie kritéria – „ cenová ponuka“ 
- Výkaz výmer - rozpočet 

 
6. Lehota na predkladanie ponuky : do 25.7.2019 

- Doručenie poštou, e-mailom alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa. V prípade doručenia 
poštou musí byť ponuka doručená v stanovenej lehote. 



- Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy; 
- Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; 

 
7. Kritérium hodnotenia ponúk:   

Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní 
podmienky určené verejným obstarávateľom. Cena,  kvalita prác vrátane dodávky, komplexné 
zabezpečenie zákazky. 
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.   

 
8. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Cena uvedená  v ponuke je záväzná počas celého obdobia  platnosti  zmluvy/ objednávky.  
 
9. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:  

V tejto Výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky, Ďalšie súťažné podklady sa 
preto neposkytujú.  

        
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
a) Predložená ponuka bude podkladom pre obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. v znení 

neskorších predpisov pre výber dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej 
nevyplývajú pre verejného obstarávateľa žiadne záväzky.  

b) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom/písomne oboznámení s výsledkom 
vyhodnotenia. 

c) Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka / S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva* 
d) Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy/ objednávky, verejný 

obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy/objednávky ďalšieho uchádzača v poradí.  
e) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  
f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 

predložené ponuky nebudú  výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami obstarávateľa.  

g) Ďalej požadujeme rešpektovať 30 dňovú splatnosť faktúr  po prevzatí prác, všetkých písomností 
a protokolov . 

 
 
 
V Košiciach 16.7. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy výzvy :  

1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria – Cenová ponuka 
2. Výkaz výmer - rozpočet 

 


