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Výzva na predkladanie ponúk 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

Názov:  Spojená škola 

Sídlo:  Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Mária Žišková 

IČO:  37956248 

DIČ:  2021888792 

Mobil:  +421 904 109 475 

e-mail:  sekretariat@ssmk.sk 

webové sídlo:  https://www.ssmk.edu.sk/ 
 

2. Výzva je dostupná priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese 

(URL):  https://www.ssmk.edu.sk/ 
 

3. Názov predmetu zákazky:  

    „Rekonštrukcia kotolne“ 

4. Druh zákazky:  

zákazka s nízkou hodnotou 

5. Výsledok verejného obstarávania:  

 zmluva o dielo/rámcová dohoda a následná fakturácia 

 písomná objednávka 
 

6. Stručný opis a min. technické špecifikácie:  

Predmetom zákazky je rekonštrukcia kotolne, ktorá pozostáva z:  
• projektová dokumentácia 
• výmena kondenzačných kotlov 2x200 kW s úpravou vody, kúrenia, plynu, kanalizácie, 

dymovodov, elektroinštalácie 
• demontážne a montážne práce 
• dopravu materiálu 
• kompletné uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu 
• revízie 
• min. 2 ročná záruka 

 

X 
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Spoločný slovník obstarávania – CPV: 
42160000-8  Zariadenia kotolní 
45331110-0  Inštalovanie kotlov  

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH vrátane všetkých nákladov na montáž a 

dopravu: 35 119,63 Eur 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať/neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria 
bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.  
 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (najnižšia cena).   

9. Dĺžka trvania zákazky:  

Do 30. 10. 2020 do 12:00 hod.  

10. Podmienky účasti:  

Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladu v súlade s § 32 ods. 1 písm. 
e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. oprávnenie na podnikanie pre 
požadovaný predmet zákazky – kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, 
alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.  
 

11. Obhliadka miesta 

11.1. Verejný obstarávateľ za účelom overenia si a získania potrebných informácií 
nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky odporúča záujemcom vykonať obhliadku 
miesta plnenia. Výdavky spojené s obhliadkou miesta vykonania diela znáša výlučne 
záujemca, resp. Uchádzač. V prípade, že sa na takejto obhliadke predkladateľ nezúčastní, 
obstarávateľ má za to, že predkladateľ objekt obhliadky pozná 
 

11.2.  Verejný obstarávateľ organizuje obhliadky dňa 11.9.2020 (piatok) od 10.00 – 14.00 hod. 
Čas si záujemca dohodne s osobou veřejného obstarávateľa, ktorá je uvedená v bode 11.4. 
tejto výzvy. 

 
11.3.  Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť minimálne 1 pracovný deň vopred do 15.00 hod. 

 
11.4.  Záujemca je oprávnený nahlásiť sa na obhliadku u kontaktnej osoby obstarávateľa:  

Ing. Katarína Kériová, elektronicky na adrese: keriova.ssmk@gmail.com alebo 
telefonicky na č.tel.: +421 904 109 475 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:   14.9.2020 o 23:59 hod. 
 
13. Miesto na predloženie ponúk  

13.1. Ponuka predložená v elektronickej podobe:  
Ponuka je doručená na emailovú adresu: sekretariat@ssmk.sk 
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Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – Rekonštrukcia kotolne“ 
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky predložené 
dokumenty podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou 
splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote 
na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailovú adresu.  

 
13.2. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:  

Spojená škola, Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň  (na sekretariát spoločnosti) 
Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – 
Rekonštrukcia kotolne“. 
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, 
sídlo, adresa).  
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť všetky predložené dokumenty 
podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou 
na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú 
adresu obstarávateľa.  

 

14. Obsah ponuky  

Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke: 
 

14.1.  Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy podpísaný štatutárnym 
zástupcom uchádzača alebo oprávnenou osobou uchádzača vo formáte .pdf. Ak uchádzač 
nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.  

 
14.2. Vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy podpísané štatutárnym 

zástupcom uchádzača alebo oprávnenou osobou. 
 

15. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  
Štátny jazyk, slovenský jazyk.  

  
16. Ďalšie informácie:  

16.1 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, 
resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky alebo iných dokumentov poskytnutých 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom 
(slovenskom) jazyku.  
16.2 Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Ing. Katarína Kériová, e-
mail: keriova.ssmk@gmail.com, tel. +421 904 109 475.                 
16.3 Pracovný čas obstarávateľa je v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.,  
16.4 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku u obstarávateľa.  
16.5 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý nebol z verejného obstarávania 
vylúčený a ktorý sa umiestnil na prvom (1) mieste v poradí uchádzačov, a to z hľadiska splnenia 
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné.  
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17. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 8.9.2020   
  
18. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa:  8.9.2020  
   
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:  

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača 
 

 

V Modrom Kameni dňa 07. 09. 2020  

 Mgr. Mária Žišková v.r. 
 riaditeľka školy 
  


