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

Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo
37/2021

Vybavuje
Ing. Sárosiová

Košice
16.3.2021

e-mail: .......................................

Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác
v rámci postupu verejného obstarávania pre zákazku 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.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1,
Košice
Adresa:
Bocatiova 1, 040 01 Košice
Krajina:
Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy
IČO:
35570172
DIČ:
2022109639
Telefón:
0905 482 324
Internetová adresa: www.sosbocatiuske.sk
bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN:
SK 13 8180 000000 7000243952
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Ing. Daniela Sárosiová, tel: 055/6337128 kl.38
Pracovný kontakt pre vysvetlenie výzvy na predloženie ponuky:
Mgr. Ján Miglec, email: skola@sosbocatiuske.sk
2.

Názov predmetu zákazky:
„Oprava strechy priľahlých priestorov telocvične ( šatní, sociálnych zariadení )“
Hlavný slovník CPV:
45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl
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3.

Opis predmetu zákazky
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je definovaná v Prílohe č.2b – Výkaz, výmer
Variantne riešenie sa neumožňuje.

4.

Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená v hodnote: 22.814,17 € bez DPH
Celková hodnota zákazky nesmie prekročiť hodnotu: 27.377,00 € s DPH

5.

Typ zmluvného vzťahu
Verejný obstarávateľ určuje svoje obchodné podmienky dodania predmetu zákazky v zmluve o
dielo, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom. Uchádzač predložením ponuky vyjadruje
súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v návrhu zmluvy.

6.

Miesto dodania predmetu zákazky
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice

7.

Lehota na dodanie predmetu zákazky
Najneskôr do 16.4.2021

8.

Platobné podmienky a zdroj financovania
Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku. Verejný obstarávateľ neposkytne zálohovú platbu.

9.

Podmienky účasti:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia:
- podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. uchádzač je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí v ponuke
predkladať doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré
zodpovedajú predmetu zákazky. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ
sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. V prípade, že
uchádzač nemá oprávnenie plniť predmet zákazky, nebude jeho ponuka
hodnotená,
- podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. uchádzač nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Túto skutočnosť uchádzač potvrdí svojim podpisom
vo vyhlásení – Príloha č. 3.
2.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa §183 zákona o verejnom obstarávaní,
túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto
registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
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3. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác za
dodržania epidemiologických opatrení v súvislosti s pandémiou COVID19, aby si sami
overili a získali informácie, ktoré budú potrebné na prípravu a spracovanie ponuky.
Miesto, deň a hodina obhliadky bude vopred dohodnutá so záujemcom. Záujemca sa
môže prihlásiť telefonicky alebo mailom. Kontaktná osoba: Michaela Mischurová,
hospodárka školy, tel. kontakt: 055/633 71 28.
4. Uchádzač musí predložiť referencie realizovaných obdobných zákaziek v rokoch 20162020 s uvedením minimálne roku realizácie zákaziek, názvu zákaziek, odberateľa a
hodnoty.
Uchádzač predloží do súťaže:







Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií – Príloha č. 1
Krycí list Výkazu - výmeru + Výkaz – výmer – Príloha č. 2a,b
Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 3
Konflikt záujmov – Príloha č.4
Návrh Zmluvy o dielo s prílohami – Príloha č. 5
Referencie realizovaných obdobných zákaziek

Všetky požadované dokumenty musia byť podpísané 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.
Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality. Cena
musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Ak oslovený nie je
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o predpokladanej
navrhovanej cene.
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EUR.
V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:
- Cena predmetu zákazky bez DPH
- DPH
- cena predmetu zákazky s DPH
10.

Lehota na predkladanie ponúk: do 24.3.2021 do 15:00 hod.
Požadované doklady je potrebné doručiť poštou alebo osobne verejnému obstarávateľovi
v stanovenej lehote v uzatvorenej nepriehľadnej obálke s uvedením názvu zákazky a
s označením – „NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána
Bocatia, Bocatiova 1, 040 01 Košice.
Ponuky zaslané po termíne, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa
požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo
nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa oznámenia, takéto ponuky nebudú brané
do úvahy a nebudú vyhodnocované.
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11.

Platnosť cenovej ponuky
Platnosť cenovej ponuky je do 30.6.2021

12.

Kritéria na hodnotenie ponúk
Jediným kritériom je najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky.

13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia
elektronickou formou.
b) Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ
môže vyzvať ďalšieho uchádzača v poradí.
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku úspešného uchádzača, ktorého
cenová ponuka bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. Uchádzači nemajú nárok na
náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
d) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným
v tejto výzve,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
e) V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa
o výbere najvhodnejšieho uchádzača nie je možné podať námietky.

Veríme, že ponuku na požadovaný predmet zákazky predložíte v súlade s výzvou a lehotami na jej
predloženie.

V Košiciach dňa 16.3.2021
Vypracovala: Ing. Daniela Sárosiová
Mgr. Ján Miglec
riaditeľ školy v.r.

Prílohy k Výzve:
Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie súťažných kritérií
Príloha č. 2a,b Krycí list Výkazu - výmeru + Výkaz - výmer
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 4 Konflikt záujmov
Príloha č. 5 Zmluva o dielo – návrh
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