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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (ďalej len „Výzva“) 
realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

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

(ďalej len „ZVO“) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet zákazky:   

„Rekonštrukcia stravovacej prevádzky  Junior komplex, Železničná 703, 

Rimavská Sobota pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Športová 

1, Rimavská Sobota – elektroinštalácia kuchyne“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rimavskej Sobote, júl 2019 

 

 

 

 

 



 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa  

1.1 Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb   

IČO: 42 195 438  

Sídlo: Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota 

Štatutárny orgán: PaedDr. Jaroslav Bagačka, riaditeľ školy 

Typ verejného obstarávateľa: organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti podľa §7 ods. 1 

písm.d) 

Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Martina Kuzmová, t.č.: 047/581 220 11,  

911  651;  mail: martina.kuzmova@sosos.sk 

  

2.           Predmet zákazky  

Predmetom zákazky „Rekonštrukcia stravovacej prevádzky  Junior komplex, Železničná 703, 

Rimavská Sobota pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota – 

elektroinštalácia kuchyne“ 

  

2.1. Z dôvodu výmeny strojov , prístrojov a zariadení v kuchyni stravovacej prevádzky Junior 

komplex je nutné rekonštruovať elektroinštaláciu. Pôvodná nestačí výkonnostne nakoľko 
nové spotrebiče dvojnásobne prevyšujú odber pôvodných zariadení v kuchyni. Vedenie 

v starej kuchyni nespĺňa podmienky novej vyhlášky 5- vodičovej sústavy s prúdovým 

chráničom, preto je nutná kompletná výmena kabeláže istenia a tým aj prerobenia rozvodnej 
skrine v elektrorozvodni. 

Tiež pôvodné vývody z podlahy pre pôvodné spotrebiče nevyhovujú novému rozmiestneniu 
nových spotrebičov. 

 

2.2 Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje 

konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje 
nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia 

pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať 
úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 

zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách 

konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej 

kvalite.  

 

2.3 Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia diela/materiálu/výrobku 

vrátane farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej doby jeho životnosti. Pohľadová 
ekvivalencia sa posudzuje z hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z 

pohľadu pozorovateľa a používateľa pri prirodzenom osvetlení ako aj pri umelom osvetlení. 

  

2.4 Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami 

certifikovaných meraní a platnými certifikátmi. 

 

2. CPV kód 

3.1 Hlavný predmet: 45000000-9      Stavebné práce 

 



3. Miesto dodania predmetu zákazky 

4.1  Budova Strednej odbornej školy obchodu a služieb „Junior komplex“, orientačné číslo 

703, Rimavská Sobota. 

 

4. Typ zmluvy  

4.1. Zmluva o dielo. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

5.1.  11 080,87 € bez DPH. 

  

6. Lehota na dodanie premetu zákazky  

6.1. Doba realizácie je 20 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy a prevzatia staveniska. 

 

7. Obhliadka predmetu zákazky 

7.1. Obhliadka predmetu zákazky sa odporúča, ale nie je povinná. Kontaktná osoba 

v prípade záujmu obhliadky je Ing. Martina Kuzmová – vedúca prevádzkovo-

technického úseku (tel. č. 0911 277 651, mail: martina.kuzmova@sosos.sk) 

 

8. Podmienky predkladania ponúk   

8.1. Uchádzač môže predložiť len jednu cenovú ponuku. Uchádzač má možnosť predložiť 
ponuku len:  
 v listinnej podobe v uzatvorenom nepriehľadnom obale označenú podľa bodu 13 

tejto výzvy 

 
8.2. Ponuku je potrebné predložiť – doručiť spôsobom, na miesto a v lehotách 

stanovených v bode 11 tejto výzvy. 
8.3. Ponuka musí obsahovať: 

 doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo pos k ytovať               
služ bu v roz sahu , ktorý zodpovedá predmetu zákazky: 

- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra 
(predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – 
podnikateľ) alebo 

- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, 
fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) alebo 

- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 
predpisov napr. doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom 
profesijnou organizáciou. 

 Návrh ceny - na plnenie kritéria vyhotovený podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy, 
podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom            
o oprávnení podnikať, alebo zastupujúcou osobou uchádzača, ktorá je 
oprávnená zastupovať uchádzača na základe dokladu, ktorého kópia musí byť 
súčasťou ponuky. 

  
8.4. Uchádzačom navrhovaná celková cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR s presnosťou na dve desatinné               

miesta :  

 celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH,  



 DPH v EUR,  

 celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. 

 

8.5. Do konečnej ceny, ktorá bude zmluvnou cenou, musia byť započítané všetky výdavky 

uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. Do ceny jednotlivých položiek je 

potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením predmetu zákazky – montáž 

jednotlivých prvkov, náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom 

zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, 

všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné 

práce (napr. montážne zariadenia), drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu 

zhotoviteľa, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, náklady na poistenie, správne 

poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na opravy a údržbu v záručnej 

lehote, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, individuálne 

odskúšanie, komplexné skúšky technologického zariadenia, všeobecné riziká a zaistenie 

bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, a ochrany životného prostredia. 

 

8.6. Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za 

úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok 

stanovených verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.  

 

8.7. Ponuku môžu predkladať všetky hospodárske subjekty (fyzické, právnické osoby alebo 

skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi 

spoločne). V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný predložiť 

doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného 

konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude 

ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná 

vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z 

dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce 

fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné 

práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci 

členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.  

 

8.8. Uchádzač alebo skupina uchádzačov môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže 

byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá 

ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne 

členom skupiny dodávateľov.   

 

9. Podmienky účasti 

9.1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e)  ZVO. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje predloženie 

dokladu uvedeného v § 32 ods. 2 písm. e) – doklad o oprávnení dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky. Pre účely tejto zákazky bude postačujúce, ak uchádzač predloží kópiu 

predmetného dokumentu, resp. internetový odkaz na register (ORSR/ŽRSR a pod.). 

 



10. Lehota na predkladanie ponúk  

10.1. Ponuky musia byť doručené do 31.7.2019 do 15:30  hod v listinnej podobe.  

10.2. Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo 
osobne           na adresu: 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota 
Ak sa ponuka doručuje osobne na určenú adresu uvedenú v bode 11.2 bude 
predkladateľovi vydané potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom sa uvedie dátum, čas a 
miesto prevzatia cenovej ponuky. 

10.3. V prípade, ak bude cenová ponuka predložená prostredníctvom pošty alebo iného 
doručovateľa, je rozhodujúci termín doručenia cenovej ponuky verejnému 
obstarávateľovi určený v bode 11.1 tejto výzvy. 

10.4. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti odosielateľovi 
neotvorená, ak odosielateľ bude známy. 

10.5. Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk sa nevracajú. Zostávajú ako súčasť 
dokumentácie postupu verejného obstarávania. 

10.6. Lehota viazanosti ponúk je do:   31.12.2019 
 

  

11. Komunikácia  

11.1. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len 
komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude 
uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a 
obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu 
dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.  
 

12. Označenie ponuky 
12.1. V prípade, že uchádzač predloží svoju ponuku v listinnej podobe, obal ponuky musí 

obsahovať nasledujúce údaje: 

 adresu verejného obstarávateľa: Stredná odborná škola obchodu a služieb, 
Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota   

 obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého 
pobytu uchádzača, 

 označenie „CP – Elektroinštalácia kuchyne  Junior komplex“ 
 

 

13. Vysvetlenie požiadaviek uvedených vo Výzve 

V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej 

dokumentácií, môže uchádzač elektronicky požiadať verejného obstarávateľa v systéme  o ich 

vysvetlenie. Do predmetu správy je uchádzač povinný uviesť „Žiadosť o vysvetlenie“. Záujemca musí 

svoju žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi max. 48 hodín (počas pracovných dní) pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal verejný obstarávateľ dostatok času na 

spracovanie žiadosti a doručenie odpovede všetkým uchádzačom. Uchádzačom bude vysvetlenie 

doručené mailom pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.  

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia   

14.1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR 

s DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

 



15. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy 

15.1. Verejný obstarávateľ prijme ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR s 
DPH za celý predmet zákazky. Ostatní záujemci budú v predmete zákazky neúspešní. 
Záujemcom bude oznámenie odoslané mailom.  

15.2. Záujemca bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 

Oznámenia o prijatí ponuky, doručí 2x podpísanú Zmluvu o dielo na adresu verejného 

obstarávateľa: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská 

Sobota 

 

16.  Záverečné ustanovenia 

16.1. Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky 

postupovať v súlade so ZVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 

ZVO nie je možné v zmysle § 170 ods. 8 písm. b) ZVO podať námietky. 

16.2. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky, účasťou vo 

verejnom obstarávaní znáša oslovený subjekt, uchádzač a to bez akéhokoľvek 

finančného nároku za účasť v danom postupe voči verejnému obstarávateľovi a bez 

ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

16.3. Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom 

obstarávaní stanovené formálne pravidlá procesu a postupu ich zadávania. Verejný 

obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, postupuje tak, aby vynaložené 

náklady na obstaranie predmetu zákazky a jeho zadanie boli primerané jeho kvalite a 

cene, všetko za dodržania základných princípov verejného obstarávania a podpory 

riadnej hospodárskej súťaže. 

16.4. Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou pre oslovené hospodárske 

subjekty (predkladateľov ponuky – uchádzačov), nevyplývajú na základe predloženej 

cenovej ponuky žiadne nároky na vystavenie objednávky, alebo na plnenie predmetu 

zákazky, ani na úhradu nákladov spojených s jej predložením. 

 

 

18. Prílohy  

- Príloha č. 1 Výzvy – Výkaz výmer. 

- Príloha č. 2 Výzvy – Návrh na plnenie kritérií, 

- Príloha č. 3 Výzvy – Zmluva o dielo, 

- Príloha č. 4 Výzvy - Projektová dokumentácia - elektroinštalácia 

 
 
 
 
         ....................VR................. 

PaedDr. Jaroslav Bagačka 
        riaditeľ školy 

 

 


