STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

podľa § 117 , zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
na predmet zákazky:
Oprava elektrorozvodov – pracovisko Štítnik
prieskum trhu
vyhotovená pre postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou formou uskutočnenia prieskumu
trhu, v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako
„ZoVO“)
Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava je v postavení verejného
obstarávateľa (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZoVO a ako verejný
obstarávateľ je povinný pri obstarávaní predmetu zákazky: Oprava elektrorozvodov –
pracovisko Štítnik postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uskutočňuje postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou formou
uskutočnenia prieskumu trhu a to odoslaním výzvy na predloženie cenovej ponuky
hospodárskym subjektom, ktoré sú oprávnené uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú
predmetom zákazky.
V postupe zadávania zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorá nemá zákonom stanovené
formálne pravidlá postupu jej zadávania, bude verejný obstarávateľ postupovať tak, aby
vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky a jeho zadanie boli hospodárne, všetko za
dodržania základných princípov verejného obstarávania a za podpory riadnej hospodárskej
súťaže a v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ Vám odosiela
Výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
„Oprava elektrorozvodov – pracovisko Štítnik“
prieskum trhu.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Sídlo: Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
Štatutárny zástupca: PaedDr. Diana Košťálová
IČO:
17050545
DIČ:
2020966849
Telefón: 058/7322646
E-mail: sekretariat@sostrv.sk

Kontaktná osoba:
Ing. Ondrej Červenák
E-mail: o.cervenak@centrum.sk
Tel.
0910786250
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0046 1116
2. Typ zmluvy: zmluva o dielo
3. Miesto a termín realizácie predmetu zákazky :
Miestom realizácie predmetu zákazky je: Stredná odborná škola technická, Teplická
213, Štítnik, Košický kraj, Slovenská republika. Termín realizácie diela je do
31.12.2021.
Lehota realizácie diela môže byť zmenená len vo výnimočných prípadoch, a to ak nastanú
skutočnosti, ktoré nebolo možné v čase tejto výzvy predvídať, a to ani s uplatnením
všetkých odborných znalostí a informácií spojených s požiadavkami na rozsah
a špecifikáciu plnenia predmetu zákazky.
Požadovaná lehota pre plnenie predmetu zákazky t. j. lehota na uskutočnenie – realizáciu
diela začne plynúť od nasledujúceho dňa po odovzdaní a prevzatí staveniska, o čom bude
vyhotovený písomný záznam – protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska, vždy však až
po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že sa nevylučuje plnenie predmetu zákazky počas
prevádzky, preto bude nevyhnutné koordinovať výkon rekonštrukčných prác s verejným
obstarávateľom tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu realizácie diela a aby boli vykonané
všetky opatrenia na ochranu a bezpečnosť zamestnancov verejného obstarávateľa, ako aj
osôb, ktoré budú oprávnené k vstupu do objektov verejného obstarávateľa.
4. Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je silnoprúdová elektroinštalácia v priestoroch dielní (zámočnícke,
stolárske) v SOŠT – elokované pracovisko Štítnik.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe 1 – projektová
dokumentácia.
CPV: Stavebné práce
Elektroinštalačné práce

45000000-7
45310000-3

5. Predpokladaná hodnota zákazky : 32 794,37 € bez DPH
6. Možnosť rozdelenia zákazky: NIE
7. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky:
Obhliadka miesta realizácie je dobrovoľná pre záujemcov na získanie podrobnejších
informácií pre vypracovanie ponuky. Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Červenák – zástupca
riaditeľky školy, t.č.: 0910 786250.

8. Spôsob a lehota predkladania ponúk:
Uchádzač predkladajúci ponuku na predmet zákazky sa bude riadiť nižšie uvedenými
pokynmi na vypracovanie, zostavenie a predloženie ponuky:
8.1 Uzavretá ponuka označená heslom obsahuje:
Uchádzač je fyzická, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje
službu, ktorá je predmetom zákazky a predložila ponuku. Ponuka uchádzača musí
obsahovať minimálne nasledovné doklady a údaje:
 Identifikačné údaje uchádzača:
Minimálne požadované údaje: obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania, IČO,
DIČ, IČ DPH, telefón, e-mail, kontaktná osoba. Verejný obstarávateľ odporúča, aby
uchádzač predložil vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 1 časť: „Návrh na plnenie
kritérií“ tejto Výzvy.
 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Predloží uchádzač vyplnením formuláru, ktorý tvorí Prílohu 1 časť: „Návrh na plnenie
kritéria“ tejto Výzvy. V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie výšku sadzby
DPH 0%.
 Podmienky účasti v zmysle bodu 9. tejto Výzvy.
 Podpísaný návrh Zmluvy o dielo
Uchádzačom podpísaný návrh Zmluvy o dielo (Príloha 4 tejto Výzvy), upravený na
vynechaných miestach na základe predkladaného návrhu uchádzača na plnenie kritéria
na vyhodnotenie ponúk pričom v súlade s predkladanou ponukou vyplní aj prílohy
zmluvy - predloží len víťazný uchádzač na základe výzvy verejného
obstarávateľa.
 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača
vyplnením formuláru, ktorý tvorí Prílohu 3.
 Ocenený rozpočet vyhotovený uchádzačom v zmysle projektovej dokumentácie
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 preložené v českom jazyku nemusia byť preložené do
slovenského jazyka.
8.2.Miesto a lehota predloženia ponuky
V prípade predloženia cenovej ponuky poštou, alebo osobne predloží uchádzač ponuku
v neprehľadnom obale, pričom okrem svojej adresy a adresy verejného obstarávateľa
uvedenej v bode 1 tejto Výzvy aj nápis: „Oprava elektrorozvodov – pracovisko Štítnik –
NEOTVÁRAŤ“. V prípade zaslanie ponuky mailom, uchádzač zašle ponuku na
sekretariat@sostrv.sk, do predmetu napíše: „Oprava elektrorozvodov – pracovisko
Štítnik – NEOTVÁRAŤ“ do 26.11.2021 do 12.00 hod.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa je
rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou,
kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka
skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.).

Ponuka doručená po uplynutí tejto lehoty nebude zahrnutá do súťaže a bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.
9. Podmienky účasti
Uchádzač predloží doklady podľa bodov 9.1 – 9.3 tejto Výzvy. Ak uchádzač nesplní
požiadavku podľa týchto bodov Výzvy, bude z procesu verejného obstarávania vylúčený.
9.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §
32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukazuje spôsobom podľa
§ 32 ods. 2, písm. e) a f) alebo podľa § 152 ZoVO.
9.2 Technická a odborná spôsobilosť:
9.2.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZoVO: uchádzač predloží zoznam stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený
potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia
podľa § 12 ZoVO,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k
dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého
boli uskutočnené.
Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v uvedenom období zrealizoval minimálne
2 zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, jedna zákazka
v hodnote 30 000,00 € bez DPH a druhá kumulatívne v hodnote 40 000,00 € bez DPH,
a to v priebehu posudzovaného obdobia.
Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú stavebné
práce na rekonštrukcii alebo realizácií činností spojených s elektroinštaláciou.
Zoznam stavebných prác má obsahovať:
- názov a sídlo objednávateľa,
- kontaktné údaje objednávateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
- predmet stavebných prác,
- doba realizácie,
- cena stavebných prác bez DPH
Odôvodnenie: Účelom tejto požiadavky je najmä preukázanie skutočnosti, či mal
uchádzač v sledovanom období dostatočnú materiálnu a personálnu vybavenosť, či je
spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Preukázanie úspešnej
realizácie min. počtu zákaziek má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie predmetu
zákazky

9.2.2 podľa § 34 ods. 1 písm. d) ZoVO v nadväznosti na § 35 ZoVO:
a) Certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie
noriem zabezpečenia kvality uchádzačom podľa požiadaviek normy ISO 9001 pre oblasť
predmetu zákazky (stavebné práce) alebo porovnateľný certifikát, vydávaný na základe
systémov, ktoré boli certifikované akreditovanou osobou v zmysle zák. č. 505/2009 Z. z.
o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát
systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač
objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný
obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému
manažérstva kvality predložené uchádzačom, ktorými preukáže, že ním navrhované
opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými
slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
b) Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný
nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci uchádzačom ISO 14001, alebo OHSAS 45001 alebo vyššie,
pre oblasť predmetu zákazky (stavebné práce) alebo porovnateľný certifikát, ktorými
uchádzač využíva systémy zabezpečenia ochrany a bezpečnosti pri práci vyplývajúce z
európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané
príslušnými orgánmi členských štátov. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť získať
príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy
predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, zohľadňujúce právne a iné požiadavky a informácie o
zdravotných a bezpečnostných rizikách, na vystavenie príslušného certifikátu.
Systém manažérstva kvality a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci podľa príslušných noriem sú certifikované akreditovanou osobou podľa § 2
písm. c) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov resp. podľa predpisov krajiny sídla uchádzača.
9.2.3 podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO:
a) 1 osoba - hlavný stavbyvedúci - oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho pre
pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
stavebných inžinieroch resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky vydaný v
krajine Európskej únie s príslušným oprávnením (dokladom) v zmysle platných
právnych predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné, prípadne
inžinierske stavby resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu zákazky, s primeranou
odbornou praxou vo výkone činnosti stavbyvedúceho. Za primeranú odbornú prax sa
považuje odborná prax vo výkone stavbyvedúceho najmenej 3 roky, alebo jeho aktívna
účasť v postavení stavbyvedúceho pri celej realizácií minimálne jednej stavby
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
Uchádzač na preukázanie danej podmienky účasti musí predložiť:
- Osvedčenie oprávnenej osoby s odborným zameraním stavbyvedúci na inžinierske
stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a

autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo
ekvivalentný doklad platný v krajinách Európskej únie,
- profesijný životopis stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou, a z
ktorého je zrejmé vzdelanie, priebeh zamestnaní, so zoznamom odborných
skúseností preukazujúcich dĺžku požadovanej praxe s uvedením objednávateľa
stavby, uvedením stavby, kde danú činnosť v postavení stavbyvedúceho
vykonával počas realizácie diela na danej stavbe,
- čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu
stavby,
- vyjadrenie uchádzača, v akom právnom vzťahu k uchádzačovi je osoba, ktorou
preukazuje uchádzač splnenie predmetnej podmienky účasti- pracovnoprávny vzťah,
obchodný vzťah). Pokiaľ uchádzačom uvedená osoba, ktorou preukazuje splnenie
predmetnej podmienky účasti nie je zamestnancom uchádzača, alebo nevykonáva
činnosť stavbyvedúceho pre uchádzača na základe obdobného pracovného vzťahu
(dohoda o vykonaní práce a pod.), bude sa to posudzovať, že uchádzač preukazuje
splnenie danej podmienky účasti spôsobom využitia odborných kapacít inej osoby
podľa § 34 ods. 3 ZoVO, ktorá musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich
sa osobného postavenia minimálne v rozsahu ako sa požaduje od uchádzača a nesmú
u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO.
b) 1 osoba - zástupca stavbyvedúceho - oprávnená na výkon činnosti
stavbyvedúceho pre pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch resp. ekvivalent zodpovedajúci
predmetu zákazky vydaný v krajine Európskej únie s príslušným oprávnením
(dokladom) v zmysle platných právnych predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho
pre pozemné, prípadne inžinierske stavby resp. ekvivalent zodpovedajúci predmetu
zákazky
Uchádzač na preukázanie danej podmienky účasti musí predložiť:
- Osvedčenie oprávnenej osoby s odborným zameraním stavbyvedúci na
inžinierske stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo
ekvivalentný doklad platný v krajinách Európskej únie,
- profesijný životopis zástupcu stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou
osobou, a z ktorého je zrejmé vzdelanie a priebeh zamestnaní s výkonom činnosti
spojených s výstavbou alebo rekonštrukciou pozemných alebo inžinierskych
stavieb,
- čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii uchádzačovi pre
realizáciu stavby,
- vyjadrenie uchádzača, v akom právnom vzťahu k uchádzačovi je osoba,
ktorou preukazuje uchádzač splnenie predmetnej podmienky účasti -pracovnoprávny
vzťah, obchodný vzťah). Pokiaľ uchádzačom uvedená osoba, ktorou preukazuje
splnenie predmetnej podmienky účasti nie je zamestnancom uchádzača, alebo
nevykonáva činnosť stavbyvedúceho pre uchádzača na základe obdobného
pracovného vzťahu (dohoda o vykonaní práce a pod.), bude sa to posudzovať, že
uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti spôsobom využitia odborných
kapacít inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZoVO, ktorá musí preukázať splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia minimálne v rozsahu ako sa
požaduje od uchádzača a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.
6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO.

c) 1 osoba - odborník 3 – elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie
prevádzky pre elektrické zariadenie
Uchádzač na preukázanie danej podmienky účasti musí predložiť:
- Osvedčenie elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
pre elektrické zariadenie v rozsahu : oprava a údržba EZ do 1000 V vrátane
bleskozvodov, vydané podľa § 23 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., alebo iný
rovnocenný doklad, ktorý vydal príslušný orgán iného členského štátu deklarujúci
oprávnenie na výkon daných činností podľa príslušných právnych predpisov, alebo
ekvivalentný doklad platný v krajinách Európskej únie,
- čestné vyhlásenie odborníka 3 – elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na
riadenie prevádzky pre elektrické zariadenie, že bude k dispozícii uchádzačovi
pre realizáciu stavby,
vyjadrenie uchádzača, v akom právnom vzťahu k uchádzačovi je osoba
–
odborník 3 – elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
pre elektrické zariadenie, ktorou preukazuje uchádzač splnenie predmetnej
podmienky účasti – pracovnoprávny vzťah, obchodný vzťah).
Pokiaľ uchádzačom uvedená osoba, ktorou preukazuje splnenie predmetnej
podmienky účasti nie je zamestnancom uchádzača, alebo nevykonáva činnosť
odborníka 3 – elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
pre elektrické zariadenie pre uchádzača na základe obdobného pracovného
vzťahu (dohoda o vykonaní práce a pod.), bude sa to posudzovať, že uchádzač
preukazuje splnenie danej podmienky účasti spôsobom využitia odborných kapacít
inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZoVO, ktorá musí preukázať splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia minimálne v rozsahu ako sa požaduje od
uchádzača a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a)
až h) a ods. 7 ZoVO.
d) 1 (jednu) osobu - odborník 4 - revízny technik elektrických zariadení
Uchádzač na preukázanie danej podmienky účasti musí predložiť:
- Osvedčenie elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie
prevádzky na činnosti – odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických
zariadení, vydané podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., alebo iný
rovnocenný doklad, ktorý vydal príslušný orgán iného členského štátu deklarujúci
oprávnenie na výkon daných činností podľa príslušných právnych predpisov, alebo
ekvivalentný doklad platný v krajinách Európskej únie,
- čestné vyhlásenie odborníka 4 – revízneho technika elektrických zariadení, že
bude k dispozícii uchádzačovi pre realizáciu stavby,
- vyjadrenie uchádzača, v akom právnom vzťahu k uchádzačovi je osoba –
odborník 4 - revízny technik elektrických zariadení, ktorou preukazuje uchádzač
splnenie predmetnej podmienky účasti - pracovnoprávny vzťah, obchodný vzťah).
Pokiaľ uchádzačom uvedená osoba, ktorou preukazuje splnenie predmetnej
podmienky účasti nie je zamestnancom uchádzača, alebo nevykonáva činnosť
revízneho technika elektrických zariadení pre uchádzača na základe obdobného
pracovného vzťahu (dohoda o vykonaní práce a pod.), bude sa to posudzovať, že
uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti spôsobom využitia

odborných kapacít inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZoVO, ktorá musí preukázať
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia minimálne v rozsahu
ako sa požaduje od uchádzača a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO
e)1 (jednu) osobu - odborník 5 - bezpečnostný technik
Uchádzač na preukázanie danej podmienky účasti musí predložiť:
- Osvedčenie na výkon činnosti bezpečnostného technika podľa nariadenia vlády
č. 396/2006 Z. z. alebo iný rovnocenný doklad, ktorý vydal príslušný orgán
iného členského štátu deklarujúci oprávnenie na výkon daných činností podľa
príslušných právnych predpisov, alebo ekvivalentný doklad platný v krajinách
Európskej únie,
- čestné vyhlásenie odborníka 5 – bezpečnostného technika, že bude k
dispozícii uchádzačovi pre realizáciu stavby,
- vyjadrenie uchádzača, v akom právnom vzťahu k uchádzačovi je osoba –
odborník 5 – bezpečnostný technik, ktorou preukazuje uchádzač splnenie
predmetnej podmienky účasti - pracovnoprávny vzťah, obchodný vzťah). Pokiaľ
uchádzačom uvedená osoba, ktorou preukazuje splnenie predmetnej podmienky
účasti nie je zamestnancom uchádzača, alebo nevykonáva činnosť
bezpečnostného technika pre uchádzača na základe obdobného pracovného
vzťahu (dohoda o vykonaní práce a pod.), bude sa to posudzovať, že uchádzač
preukazuje splnenie danej podmienky účasti spôsobom využitia odborných
kapacít inej osoby podľa § 34 ods. 3 ZoVO, ktorá musí preukázať splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia minimálne v rozsahu ako
sa požaduje od uchádzača a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa §
40
ods.
6
písm.
a)
až
h)
a ods.
7
ZoVO.
9.3 V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje
kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
9.3 Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia minimálne v rozsahu v akom sa vyžaduje splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia od uchádzača, a nesmú u nej existovať dôvody na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO; oprávnenie dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku
súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými
skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO, uchádzač môže využiť kapacity
inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa
kapacity vyžadujú.

9.4 Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom,
b) čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 ZVO

10. Mena ponuky: EURO
11. Spôsob určenia ceny
Cena za dodanie predmetu obstarávania musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých položkách v EUR ako aj celkovú, respektíve konečnú
cenu za kompletnú realizáciu predmetu zákazky podľa Prílohy 2 tejto Výzvy. Uchádzač je
povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s poskytovanými prácami.
Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Zmluve, bude jej
neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých
súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu
obdŕžania, resp. zverejnenia Výzvy.
12. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať písomným odvolaním pôvodnej
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom, doručenej na adresu
na predkladanie ponúk do podateľne. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je
potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu určenú na predkladanie ponúk .

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ZVO: najnižšia cena spolu za predmet
zákazky s DPH
14. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
14.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 30.11.2021 o 11 hod. Miesto: Kancelária riaditeľky
Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava. Otváranie ponúk bude
neverejné.
14.2 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené ponuky uchádzačov, ktorí splnia
podmienky účasti a ktorých ponuky budú spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa na
predmet zákazky a správnosti informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
14.3 Platnou ponukou bude ponuka, ktorá nebude obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady,
ktoré budú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve, v týchto súťažných
podkladoch, alebo v prípadných ďalších informáciach poskytnutých verejným obstarávateľom
v lehote na predkladanie ponúk, a nebude obsahovať také skutočnosti, ktoré budú v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

14.4 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov
14.2 a 14.3 bude zo súťaže vylúčená.
15. Oprava chýb
15.1 Zrejmé chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú môcť byť opravené v prípade:
rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom
chyby v počítaní (súčet, rozdiel, násobenie, delenie ...)
chyby vzniknuté nesprávnym zaokrúhľovaním
chyby v písaní
15.2 V prípade zistenia zrejmých chýb v písaní a/alebo v počítaní v ponuke niektorého z
uchádzačov, bude tento uchádzač v zmysle zákona písomne požiadaný o vysvetlenie
ponuky a o odstránenie zrejmých chýb v písaní a/alebo počítaní. V prípade, že požiadaný
uchádzač nepredloží písomné vysvetlenie v stanovenej lehote spolu s akceptáciou opravy
takejto zrejmej chyby v písaní a/alebo počítaní, ponuka ako vzájomne nekompatibilná
bude z hodnotenia a tým aj zo súťaže vylúčená.
16. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité
bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (napr.
zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov atď.).
17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
17.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude v zmysle zákona zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky.
17.2 V prípade že víťazná ponuka bude pre verejného obstarávateľa prijateľná, úspešnému
uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá. Ostatným uchádzačom bude
jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka nebola prijatá/neuspela.
17.3 Úspešný uchádzač bude spolu s oznámením o prijatí jeho ponuky vyzvaný na predloženie
Zmluvy o dielo v 4 vyhotoveniach a to do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí jeho
ponuky.
17.4 V prípade neprijateľnosti víťaznej ponuky verejným obstarávateľom z dôvodu zmien
okolností za ktorých bola súťaž vyhlásená, alebo ak nastane niektorá z podmienok zákona, zruší
verejný obstarávateľ túto súťaž ešte pred uzavretím zmluvy zo strany verejného obstarávateľa.
18. Vyhradenie práva
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:



zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých
sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude víťaznému uchádzačovi
vystavená objednávka;
zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v termíne na predkladanie
ponúk nebola doručená ani jedna ponuka;




nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať určeným
požiadavkám;
podpísať Zmluvu o dielo len s úspešným uchádzačom, ktorý bude mať vykonaný zápis
v registri partnerov verejného sektora, v prípade ak to povaha a finančný limit
zadávanej zákazky vyžaduje.

19. Vysvetľovanie
Vysvetlenie informácií uvedených vo Výzve, alebo v inej sprievodnej dokumentácií verejný
obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však dva pracovné dni
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada
najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
20. Ďalšie informácie
20.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31.12.2021.
20.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
20.3 V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp.
od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z
ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto
prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie
ponúk.

21. Podmienky financovania:
Verejný obstarávateľ na požadovanú službu neposkytne preddavok. Vlastná platba
sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe
predložených faktúr vystavených dodávateľom na základe zmluvy o dielo.

V Rožňave, 16.11.2021

PaedDr. Diana Košťálová
riaditeľka školy

Prílohy:
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača
Príloha č. 3 Projektová dokumentácia
Príloha č. 4 Návrh Zmluvy o dielo

