
    ŠKOLSKÝ INTERNÁT, POVAŽSKÁ 7, 040 11 KOŠICE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

Považská 7, 040 11 Košice, tel.:055 – 6433886 fax: 055- 6435205, http://sipovke.sk , IČO: 606821 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa:   Školský internát, Považská 7, 040 11  Košice 

Sídlo:      Považská 7, 040 11 Košice 

IČO:      00606821 

DIČ:      202 173 9588 

Kontaktná osoba pre VO:   Ing. Martin Papcún  

tel. č. kontaktnej osoby:    +421948620021 

e-mail kontaktnej osoby:   akoobstarat@gmail.com 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.sipovke.sk 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.  

   

2. Názov predmetu zákazky: 

Rekonštrukcia budovy školského internátu – PD 

 

3. Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie realizačnej projektovej dokumentácie rekonštrukcie 

budovy školského internátu a súvisiacich služieb (inžinierska činnosť a autorský dozor) v 

rozsahu a za podmienok uvedených v opise predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 1 

tejto výzvy a ustanovení tejto výzvy a jej ostatných príloh.  

 

4. Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky : 

Školský internát, Považská 7, 040 11  Košice 

 

5. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky: 

Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené touto výzvou, a jej 

prílohami.   

CPV kódy:  

71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby  

71322000-1 - Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve 

 

6. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie 

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky: Nie  

 

8. Lehota na dodanie alebo uskutočnenie predmetu zákazky:  

V zmysle Návrhu zmluvy o dielo - Príloha č. 3   

 



 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: 

Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky bude financovaný formou 

bezhotovostného platobného styku. Cenu za zhotovenie predmetu zákazky uhradí verejný 

obstarávateľ na základe faktúry po dodaní predmetu zákazky. Splatnosť faktúry v zmysle 

návrhu zmluvy. 

 

10. Podmienky účasti uchádzačov:  

Uchádzač musí spĺňať § 32 ods. 1 písm. e), f) platného zákona o verejnom obstarávaní. 

Uchádzač nepreukazuje podmienky účasti, verejný obstarávateľ overí podmienky účasti 

v informačných systémoch verejnej správy v zmysle osobitného predpisu, do ktorých 

má verejný obstarávateľ prístup a z verejne dostupných registrov (napr. Obchodný 

register, živnostenský register, zoznam osôb so zákazom účasti vo verejnom 

obstarávaní). V prípade nemožnosti overenia podmienky účasti (napr. z technických 

dôvodov a pod.) v informačných systémoch verejnej správy v zmysle osobitného 

predpisu, do ktorých má verejný obstarávateľ prístup  si verejný obstarávateľ 

vyhradzuje právo požiadať uchádzača o predloženie relevantných dokladov na 

preukázanie splnenia podmienky účasti. 

Nepredloženie dokladov v zmysle predchádzajúceho textu je uplatniteľné iba na 

subjekty zapísané v informačných systémoch verejnej správy v zmysle osobitného 

predpisu, v opačnom prípade (ak uchádzač nie je zapísaný v Živnostenskom registri SR 

alebo Obchodnom registri  SR) sa podmienky účasti  preukazujú v zmysle § 32 ods. 2 až 

8 alebo v zmysle § 152 platného zákona o verejnom obstarávaní alebo sa doklady 

nahradia čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou Prílohy č. 2 . 

 

11. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk : 

Do 22.11.2021, do 14:00 

Ponuku je potrebné predložiť listine - kuriérom alebo poštou alebo osobne na adresu 

Školský internát, Považská 7, 040 11  Košice. Ponuka musí byť predložená v uzatvorenej 

obálke s heslom “PONUKA - Rekonštrukcia budovy školského internátu -  PD - 

Neotvárať”. Obálka musí obsahovať názov a sídlo uchádzača aj verejného obstarávateľa. 

Pri doručení poštu alebo kuriérom je podstatný čas doručenia na uvedenú adresu, nie čas 

podania zásielky na prepravu. Pri osobnom doručení sa ponuka doručí na sekretariát v 

pracovných dňoch v čase 8:00 - 14:00. 

 

12. Obhliadka predmetu zákazky:  

Obhliadku predmetu zákazky verejný obstarávateľ odporúča a považuje ju za nevyhnutnú. 

Obhliadka je na ťarchu uchádzača. Obhliadku je možné dohodnúť so zodpovednou 

osobou verejného obstarávateľa Ing. Dana Rošková, 055/6441405, sipovke@sipovke.sk  

 

13. Lehota viazanosti ponúk :  

Minimálna lehota viazanosti: do 31.12.2021 

 

 

mailto:sipovke@sipovke.sk


 

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotené na základe jediného kritéria a to na základe najnižšej ceny za 

celý predmet zákazky. Hodnotiť sa bude cena s DPH u platcu DPH alebo cena celkom 

u neplatcu DPH. V prípade rovnosti cien bude rozhodovať cena za položku č. 1  v zmysle 

prílohy č. 2, v prípade opakovanej rovnosti bude rozhodovať cena za položku č. 2. 

 

15. Obsah ponuky:  

Cenová ponuka (Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií)   

Cenovú ponuku je potrebné predložiť v listinnej forme s podpisom osoby oprávnenej 

konať  za uchádzača. Návrh zmluvy uchádzač nepredkladá, na podpis a predloženie  

zmluvy bude vyzvaný úspešný uchádzač. Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore 

s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh. 

 

16. Spôsob určenia ceny 

Cenu predloží uchádzač ako cenu za celý predmet zákazky v požadovanom členení podľa 

Prílohy č. 2  tejto výzvy. 

 

Výslednú cenu je potrebné stanoviť v štruktúre:  

cena bez DPH      ...................................................€ 

výška DPH (sadza 20%)    ...................................................€ 

cena celkom s DPH    ...................................................€ 

 

V prípade, že uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH (neplatca DPH), v ponuke na    

túto skutočnosť upozorní. V prípade, že počas realizácie zákazky neplatca DPH stane 

platcom DPH, nevzniká mu nárok na úpravu (navýšenie) zmluvnej ceny. 

 

Pokyny k spôsobu určenia ceny:  

 

Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Cena bude 

stanovená v mene EUR. Uchádzačom navrhnutá cena bude cenou konečnou so všetkými 

nákladmi potrebnými na zabezpečenie predmetu zákazky. 

Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou 

predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné) v zmysle tejto výzvy a jej 

príloh. Cena za predmet zákazky musí byť určená a vychádzať z  celého predmetu 

zákazky, cena bude vychádzať z opisu predmetu zákazky, ostatných podmienok 

uvedených v tejto výzve a jej prílohách.  

 

17. Zmluvné podmienky: 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo v zmysle Prílohy č.3. 

 

 

 



 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Táto výzva na predkladanie ponúk bude slúžiť na určenie predpokladanej hodnoty 

zákazky a v prípade, že predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom 

na základe ponúk, doručených na základe tejto výzvy, bude predstavovať limit pre 

zákazku s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ z predložených ponúk na základe vyššie 

určeného kritéria určí úspešného uchádzača.   

Otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku 

vyhodnotenia ponúk.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku.  

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že dodržiava a v procese celého verejného 

obstarávania bude dodržiavať Etický kódex záujemcu / uchádzača, ktorý je zverejnený na 

nasledujúcom hypertextovom odkaze: 

http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html 

 

 

19. Prílohy 

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo 

 

 

V Košiciach, dňa: 08.11.2021        

 

Ing. Martin Papcún, v. r., osoba poverená verejným obstarávaním     

 

 

http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html

