
 

VÝZVA 

na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebný prác 

 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. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :  

Názov organizácie: Základná škola  
Sídlo organizácie:  Sadová 620, 905 01 Senica 
IČO:    31827705     
DIČ:   2021077696     
Bankové spojenie: Prima banka a.s.   
Číslo účtu IBAN SK72 5600 0000 0092 1456 5008  
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  
Meno a priezvisko:  Alena Machová 

 Telefón /fax:   034/651 29 10, 0905 621 996 
 E-mail:   machova@zs3senica.sk 
 

2. Predmet zákazky  
„Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení“ 

 
3. Typ verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ podľa § 6,  ods.1 d) zákona 

o verejnom obstarávaní 
 

4. Predmet zákazky a jeho špecifikácia 
a) Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok 

elektrických zariadení.  
 

b) Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 3 k tejto výzve 
(technická špecifikácia predmetu zákazky).  

 
c) Opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky:  

Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a revízie 
elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia v zmysle Vyhlášky MPSVaR 
SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č.435/2012 Z.z., a jej 
novelizácie č. 398/2013, s odvolaním na STN 33 1600 a STN 33 1610 v rozsahu podľa 
prílohy č. 1 tejto výzvy.  

 
5. Druh zákazky:   služby - zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona. Výsledkom verejného 

obstarávania bude zmluva s peňažným plnením. 
 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 
 

7. Miesto dodania predmetu zákazky 
Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica 
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8. Termín uskutočnenia prác: zahájenie do 3 dní od účinnosti zmluvy 

 
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

CPV: 71630000 – 3 Technická inšpekcia a skúšanie  

10. Predpokladaná hodnota zákazky:  
2 500,00 EUR bez DPH. 
 

11. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:  
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií 
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa 
tejto výzvy.  

b) Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy č. 1 (cenová kalkulácia) a prílohy č. 2 
(návrh uchádzača na plnenie kritéria) k tejto výzve. Ponuková cena musí byť stanovená 
vrátane všetkých nákladov uchádzača súvisiacich s dodaním predmetu zákazky 
(náklady na vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, revízií a kontrol, 
vypracovania revíznych správ, vrátane dopravných nákladov). Uchádzačovi nevznikne 
nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu 
zákazky.  

c) Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke bude vyjadrená 
v EUR s DPH.  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení:  

• zmluvná cena v EUR bez DPH 
• sadzba a výška DPH,  
• zmluvná cena v EUR s DPH 

d) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo 
výške ceny bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.  

e) Platnosť cenovej ponuky: do 31.12.2015 
 

12. Podmienky financovania:  
a) Predmet zákazky bude financovaný z bežných výdavkov rozpočtu verejného 

obstarávateľa na rok 2015. 
b) Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.  
c) Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia.  

 
13. Podmienky účasti  uchádzačov 

a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na 
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto 
verejného obstarávania.  

c) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 14 tejto 
výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarenským 
výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako 
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.  

 
14. Obsah ponuky 

a) Identifikačné údaje uchádzača, s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (meno, e-mailová 
adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať 
vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.  
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b) Kópia oprávnenia na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení 
od Technickej inšpekcie SR (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického 
podľa Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., § 24 na skupinu E2).  

c) Cenovú kalkuláciu a návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 a 2 k tejto výzve v 
jednom vyhotovení, ktoré budú podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v 
súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.  

d) Čestné vyhlásenie uchádzača k požiadavkám na predmet zákazky. 
e) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 

požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.  
f) Návrh zmluvy o dielo – vyplnený a podpísaný 

 
15. Lehota a miesto predkladania ponúk  
a) Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 10.03.2015 do 13.00 hod., pričom rozhodujúci je 

termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na poštovú 
prepravu.  

b) Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením Cenová ponuka „Revízia elektro – 
NEOTVÁRA Ť“ musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu:  
Základná škola 
Sadová 620 
905 01 Senica 
 

16. Jazyk ponuky 
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku 
v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem 
dokladov predložených v českom jazyku. 
 

17. Kritéria vyhodnotenia ponúk  
Najnižšia cena celkom za predmet zákazky. 
 

18. Obchodné podmienky  
a) Predmet zákazky bude realizovaný na základe zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. 

Obchodného zákonníka.  
b) Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej úspešným 

uchádzačom po zrealizovaní celého predmetu zákazky, termín splatnosti je 14 dní od 
dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.  

c) Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky, ani zálohové platby. 
d) Vzťahy zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov 
vzťahujúcich sa k predmetu zákazky,  

e) Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa 

f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov 
nedôjde k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote 
viazanosti s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 
 

19. Ďalšie informácie 
a) Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí ponuky a súčasne bude 

vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy v súlade s predloženou ponukou, originál alebo 
overená kópia dokladu o oprávnení podnikať, a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky 
boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením 
identifikačných údajov úspešného uchádzača a uvedením výhodnosti jeho ponuky. 
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b) S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, ktorá bude obsahovať min. 
kvalitatívne, kvantitatívne a technické podmienky  vykonania služby, cenu, termín 
realizácie a sankcie za porušenie zmluvných podmienok. 

c) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 
13 tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v 
slovenskom jazyku.  

d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo 
ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.  

e) Posledné revízne správy sú k dispozícii k nahliadnutiu u ekonóma školy. 
 
 
 

  
 

   
 
         
  
 
 

Mgr. Anna Kičková 
vymenovaná na zastupovanie 

riaditeľky školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1: Cenová kalkulácia  
Príloha č. 2: Návrh uchádzača na plnenie kritéria  
Príloha č. 3: Technická špecifikácia predmetu zákazky  
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Príloha č. 2  
 
 

NÁVRH UCHÁDZA ČA NA PLNENIE KRITÉRIA  
 
 
 

1. Obchodné meno uchádzača:  
 

2. Adresa alebo sídlo uchádzača: 
 

3. Názov zákazky: „Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení“ 
 

 
 

Kritérium  

Vyplní uchádzač v EUR s DPH 

Cena spolu za odborné 
prehliadky a odborné 

skúšky – tab. A 

Cena spolu za revízie a 
kontroly – tab. B 

Cena celkom 

Cena za predmet 
zákazky celkom 

   

 
 
Vyhlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie 
cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky. 
 
 
 
Dátum: 
 
 
 
 
        ............................................................ 
        Pečiatka, meno a podpis uchádzača*) 
 
 
  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

*)Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 
v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 

 


