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PRIESKUM TRHU 
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU 

v zmysle §117 zákona Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 

 

Typ výzvy 

Výzva slúži na účel výberu dodávateľa rekonštrukčných prác telocvične, výsledkom verejného 

obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo (objednávka) s úspešným uchádzačom. 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

1.1. Názov organizácie: Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

IČO: 17319161 

Sídlo organizácie: Karola Adlera 5, 84102 Bratislava 

V zastúpení štatutárneho zástupcu: Ing. Daniel Adamko, PhD., riaditeľ školy 

1.2. Kontakty určené verejným obstarávateľom pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

Adresa: 

Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava 

Ing. Daniel Adamko, PhD. 

Telefón: +421903422117 l email: daniel.adamko@adlerka.sk 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY 

2.1. Predmetom zákazky sú rekonštrukčné práce – renovácia podlahy a výmena obloženia 

v telocvični v objekte Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 

Bratislava. Rekonštrukcia športovej podlahy riešená opravou parkiet na poškodených miestach, 

celoplošným brúsením parkiet a následne trojnásobným lakovaním parkiet špeciálnymi 

športovými lakmi. Rekonštrukcia obkladu bude riešená po demontáži pôvodného obkladu a 

príprave pomocného roštu novými veľkoplošnými brezovými preglejkami hrúbky 18 mm, ktoré 

budú po montáži olejované dvojnásobným náterom. Rekonštrukcia športového príslušenstva 

bude riešená dodaním a montážou nového športového príslušenstva podľa špecifikácie. 

Navrhovaný typ športových lakov musí spĺňať parametre podľa normy STN 74 4507 - Stanovenie 

protišmykových vlastností povrchu podláh,  ktoré uchádzač preukáže  v ponuke predložením 

protokolu o skúške, že navrhnutý materiál spĺňa parametre normy STN 74 4507. 

 

Variantné riešenie sa nepripúšťa. 

http://www.adlerka.sk/
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2.2. Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

45442100-8 Maliarske a natieračské práce 

45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 

45212225-9 Stavebné práce na športových halách 

45432110-8 Kladenie podláh 

45400000-1 Kompletizačné (dokončovacie) práce 

 

3. PODMIENKY PLNENIA 

3.1. Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude uzatvorená zmluva o dielo (objednávka) s 

úspešným uchádzačom. 

3.2. Miestom plnenia je Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5,  

841 02 Bratislava. 

 

3.3. Lehota plnenia: po nadobudnutí účinnosti zmluvného vzťahu (objednávky) a to v termíne od 

15. mája 2018 do 31. mája 2018. 

3.4. Predpokladaná hodnota zákazky: 24673,20 € EUR bez DPH. 

 

4. PODMIENKY ÚČASTI PRE UCHÁDZAČOV 

4.1. Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky. Požaduje sa predloženie 

naskenovaného originálu alebo úradne overenej kópie: 

a) dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebnú 

prácu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) - 

živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra alebo potvrdenie príslušného 

orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na 

dodanie - poskytnutie požadovaného predmetu zákazky. 

 

Pozn.: Verejný obstarávateľ považuje podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) za splnenú zápisom uchádzača do zoznamu hospodárskych subjektov podľa 

§ 152 zákona. 

 

b) čestného vyhlásenia podpísaného oprávnenou osobou uchádzača, že uchádzač spĺňa 

podmienky osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona. (Príloha č.2 „Výzvy na 

predloženie ponuky“) 

c) vyhlásenie, že odborne kvalifikovaní riadiaci zamestnanci budú k dispozícii v čase 

plnenia zmluvy predložené aktuálne vzhľadom ku dňu predkladania ponúk 

d) profesijný životopis, z ktorého bude zrejmé, že zodpovedná osoba má minimálne 

3-ročné skúsenosti s obdobným predmetom zákazky 

e) uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti min. 1 osoby 

stavbyvedúci podľa zák. č. 236/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 138/1992 Zb. 

v znení zák. č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou na pozemné stavby, 
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rovnako budú akceptované osvedčenia vydávané v iných krajinách, akceptované 

Slovenskou komorou stavebných inžinierov; doklad musí byť predložený ako overená 

fotokópia osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne spôsobilej 

osoby. 

f) certifikát FIBA na navrhnutý športový lak, ktorý potvrdzuje vhodnosť použitia na 

drevenú športovú podlahu. 

g) technické listy na navrhnutý športový lak potvrdzujúcimi použitie na športové účely 

podľa príslušných noriem. 

h) uchádzač disponuje certifikátmi ISO: ČSN EN ISO 14001 – certifikát enviromentálneho 

manažérstva, ČSN EN ISO 9001 – systém riadenia kvality. 

 

4.2. Uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami zákazky predložením Čestného vyhlásenia 

podpísaného oprávnenou osobou uchádzača, ktoré je uvedené v Prílohe č.2 týchto podmienok 

zákazky. 

 

5. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

5.1. Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta plnenia, aby si záujemcovia sami 

overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky 

spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 

5.2. Termín obhliadky je stanovený na 23.04.2018 o 12:00. Záujemcovia o obhliadku sa nahlásia 

na mail daniel.adamko@adlerka.sk. Kontaktná osoba: Ing. Daniel Adamko, PhD., riaditeľ školy. 

 
6. OBSAH PONUKY 
6.1. Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

a) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača podľa bodu 4 týchto 
podmienok zákazky: 

1. doklad o oprávnení podnikať (originál alebo úradne overená kópia) 
2. čestné vyhlásenie k podmienkam zákazky - Príloha č.2 
3. vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná Príloha č.3 „Formulár pre prieskum 
trhu“; 
4. vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná Príloha č.4 „Obchodné podmienky 
plnenia predmetu zákazky....“ 
5. vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný Výkaz výmer (Zadanie), ktorý tvorí 
samostatnú prílohu Výzvy na predloženie ponuky 

 
6.2. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov: 

a) čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov, 
b) plnomocenstvo, v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene 
skupiny dodávateľov. 

6.3. V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný 
obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene 
uchádzača. 
 

 

mailto:daniel.adamko@adlerka.sk
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7. MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI  

7.1. Uchádzač doručí ponuku na mailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa podľa 
bodu 1 týchto podmienok zákazky.  
7.2. Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu.  
7.3. Lehota na doručenie ponúk je do 25. 04. 2018 do 12.00 h.  
7.4. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 15. 05. 2018.  
 
 
8. OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK  

8.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
a) obsahujú náležitosti uvedené v bode 6 týchto podmienok zákazky 
b) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v týchto podmienkach. 

8.2. Ponuky predložené po termíne na predkladanie ponúk nebudú akceptované, t.j. nebudú 
zaradené do procesu vyhodnocovania ponúk. 
8.3. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 
rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto podmienkach a neobsahuje také 
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky 
uchádzačov budú z prieskumu trhu vylúčené. 
8.4. Hodnotenie splnenia podmienok uvedených v bode 4 bude založené na posúdení predložených 
dokladov. Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie 
podmienok účasti, alebo nebude spĺňať podmienky účasti, bude z prieskumu trhu vylúčený. 
8.5. V prípade nejasnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany 
verejného obstarávateľa, bude uchádzač elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej 
ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. 
8.6. Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným 
obstarávateľom vo výzve podľa bodu 7.5., alebo predložené vysvetlenie nie je dostatočné, jeho 
ponuka bude z prieskumu trhu vylúčená. 
 

9. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK  

9.1. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 8.1 a 8.3 a neboli z 
prieskumu trhu vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk – najnižšia 
celková cena s DPH v EUR a Prílohe č.5. 
9.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
9.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prieskumu trhu. 
9.4. Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom , ktorí predložili ponuky v lehote 
na predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk. 
9.5. Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky . 
9.6. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli 
v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím 
verejného obstarávateľa. 
 
10. OBCHODNÉ PODMIENKY 

10.1. Plnenie bude vykonané na základe objednávky vystavenej na úspešného uchádzača. 
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10.2. O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote viazanosti 
ponúk. 

 

11. ZRUŠENIE SÚŤAŽE 

11.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu. 

 

12. DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

12.1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo 
zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do 
vyhodnotenia ponúk. 
12.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 
12.3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané 
a chránené podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 

V Bratislave, 18.04.2018  
 
 
 

Ing. Daniel Adamko, PhD.  
           riaditeľ školy  
SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava 


