Stredná odborná škola technická
Partizánska 1, 071 92 Michalovce
Tel/fax: +421 56 6441459, 6432812, email: sostmi@sostmi.sk
IČO: 42096651, DIČ: 2022434337
LA/10/2021/142

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonom v znení neskorších predpisov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Stredná odborná škola technická
IČO:
42096651
DIČ:
2022434337
Sídlo:
Partizánska 1, 071 92 Michalovce
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy
Telefón:
056 6441459
Kontaktná osoba:
Ing. B. Hrešková
1. Názov zákazky: Podlahové krytiny
CPV : 44112200-0 Podlahové krytiny
Druh zákazky: tovar
2.

Miesto uskutočnenia zákazky, miesto plnenia: Stredná odborná škola technická
Michalovce

3. Opis zákazky:
Predmetom zákazky je nákup a dodávka laminátovej podlahy vrátane materiálu presne
vyšpecifikovaného v prílohe č. 2.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií
uvedených v opise predmetu zákazky alebo uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo
v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na
predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny
typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku
tak, že navrhne nahradenie takéhoto výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom
technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické
riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na
zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch,
príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v
rovnakej alebo vyššej kvalite.
4. Možnosť rozdelenia zákazky: nie
5. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 3 103,75

F215/2009

7. Typ zmluvného vzťahu: objednávka
8. Podmienky účasti a obsah ponuky
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré sú predmetom zákazky (stačí
predložiť fotokópiu dokladu)
Uchádzač je povinný doložiť čestné vyhlásenie v zmysle §32 ods. 1 písmeno f) zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení
neskorších predpisov (príloha č. 3)
9. Požiadavky na obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí minimálne obsahovať:
• Doklady požadované v bode 8 tejto výzvy
• Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 1)
• Špecifikácia požadovaného tovaru (príloha č.2)
• Čestné vyhlásenie (príloha č.3)
Návrh ceny musí byť uvedený ako cena celkom za celý predmet zákazky s DPH na základe
prílohy č. 1 a uvádza sa v Eurách. Platca DPH uvedie cenu bez DPH, aj vrátane DPH.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, túto skutočnosť jednoznačne uvedie v návrhu na plnenie
kritérií.
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru vrátane dopravy a vyloženia na
mieste plnenia.
Tovar bude dodaný jednorazovo.
10. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky a spôsob vyhodnotenia:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky – cena celkom
s DPH.
Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena na základe prílohy č. 1 za predmet
zákazky uvedená v ponuke uchádzača. Ak uchádzač je platcom DPH, bude vyhodnocovaná
cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena celkom. Ako
úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk predložených hospodárskymi subjektami podľa
hodnoty navrhovanej celkovej ceny a predmet zákazky – kritéria na vyhodnocovanie ponúk,
od najnižšej (s DPH) po najvyššiu ponúkanú cenu.
Ponuka s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na
1. mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej
ponuky.
Verejný obstarávateľ u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí úspešnosti na
základe vyhodnotenia kritéria – najnižšej celkovej ceny za predmet zákazky s DPH,
vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. V prípade ak dôjde
k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na
predmet zákazky u ďalšieho uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v novo
zostavenom poradí.
11. Podmienky predkladania cenovej ponuky:
Miesto na predkladanie cenovej ponuky: SOŠT, Partizánska 1, 071 92 Michalovce
Doručenie: poštou, kuriérom alebo osobne na adresu: Stredná odborná škola technická,

Partizánska 1, Michalovce s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta
podnikania, v zalepenej obálke s výrazným označením „neotvárať“ a heslom “ podlahy “.
Lehota na predkladanie cenovej ponuky: Ponuku požadujeme doručiť verejnému
obstarávateľovi najneskôr do 29.03.2021 do 11:00 hod.
12. Minimálna lehota, počas ktorej sú cenové ponuky viazané: do 30.04.2021.
13. Podmienky financovania a platobné dojednania:
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Úhrada za
plnenie predmetu zákazky bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom.
14. Doplňujúce informácie
• Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorej postup a proces zadávania nie je
vzhľadom na jej finančný limit definovaný a upravený v zákone o verejnom
obstarávaní postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky
boli primerané jeho kvalite a cene, všetko v súlade s princípmi verejného obstarávania
a podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní.
• Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to
znamená v slovenskom jazyku.
• Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, musí
byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí
rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
Dokumenty predložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského
jazyka.
• Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a vyzvanými subjektmi sa uskutoční
písomne prostredníctvom pošty, osobným doručením, elektronicky alebo ich
kombináciou.
• Verejný obstarávateľ si v prípade nutnosti vyhradzuje právo znížiť rozsah plnenia
zákazky a zhotoviteľ nemá nárok na žiadne finančné náhrady ani kompenzácie ani
zmluvné pokuty z dôvodu zníženia rozsahu zákazky.
• Všetkým uchádzačom, ktorí preložia ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk.

V Michalovciach 17.03.2021
Ing. Jaroslav Kapitan
riaditeľ školy
Príloha:

č.1 návrh na plnenie kritérií
č.2 špecifikácia zákazky
č.3 čestné vyhlásenie

