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Výzva na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „Výzva“) 

 

V súlade s ustanovením § 30 ods. 1 a § 117 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a metodického 

pokynu CKO č. 14 zo dňa 30.04.2019 si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na 

predmet zákazky, a to v súlade s podmienkami tak ako je nižšie uvedené.      

 

1. IDENTIFIKÁCIA: 

Názov organizácie: Stredná priemyselná škola dopravná 

Sídlo:   Študentská 23, 917 45 Trnava 

Zastúpená:  Ing. Peter Papík – riaditeľ školy 

IČO:  00491861 

DIČ:  2021175981 

Tel:   +421335521161  

e-mail:  spsdtt@stonline.sk 

(ďalej aj „verejný obstarávateľ“)   

 

2. PREDMET OBSTARÁVANIA: STAVEBNÉ ÚPRAVY ODBORNÝCH PRACOVÍSK ŠKOLY, VRÁTANE  

BEZBARIÉROVOSTI 

Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka,  

prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

45000000-7 Stavebné práce 

45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl 

45312330-9 Inštalovanie výťahov a pohyblivých schodov 

3. MIESTO PLNENIA A TERMÍN  DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

3.1 Miesto plnenia: Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 917 Trnava   

3.2   Predpokladaná lehota trvania zmluvného vzťahu je 8 mesiacov, dodanie predmetu zákazky 

do šesť (6) mesiacov odo dňa písomného vyzvania k plneniu predmetu zákazky. 

4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program: 

302000-Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os: 302020-2. Ľahší prístup 

k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,   formou bezhotovostného platobného styku. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky je 94.743,33 (slovom: deväťdesiatštyritisícsedemstoštyridsaťtri 

33/100) EUR bez DPH a 113 692,00 EUR (slovom: jednostotrinásťtisíc šesťstoosemdesiatosem  

00/100 EUR) s  DPH. 

5. VYSVETĽOVANIE, KOMUNIKÁCIA 

5.1  V prípade nejasností alebo potreby objasnenia informácií  uvedených v tejto Výzve alebo inej 

sprievodnej dokumentácie poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie 

cenových ponúk, môže ktorýkoľvek z vyzvaných záujemcov požiadať o ich vysvetlenie 

priamo u zodpovednej osoby na adrese:  

 Stredná priemyselná škola dopravná 

 Študentská 23 

 917 45 Trnava 

 

 Kontaktná osoba: Ing. Peter Papík 

 telefón: +421911039607  

 e-mail:   peterpapik.spsdtt@gmail.com  
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5.2  Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby 

záujemca získal všetky informácie nevyhnutné na prípravu a vypracovanie ponuky. Výdavky 

spojené s obhliadkou predmetu zákazky si hradí záujemca. Obhliadka sa uskutoční             

v budove Strednej priemyselnej školy dopravnej. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem 

o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia predmetu zákazky musia ohlásiť svoj záujem 

u kontaktnej osoby: Ing. Magdolen Ivan na telef. čísle: 0911718770 

5.3   Prípadnú žiadosť o vysvetlenie  údajov uvedených v tejto Výzve alebo sprievodnej 

dokumentácie vyzývateľ odporúča doručiť do  15.08.2019  do 11.00 h.  

5.4  Poskytovanie vysvetlení  a komunikácia („ďalej len „komunikácia“) medzi verejným 

obstarávateľom a vyzvanými záujemcami navzájom sa bude uskutočňovať v štátnom 

(slovenskom) jazyku    elektronicky, e-mailom.   

6.   VYHOTOVENIE PONUKY 

6.1  Cenová ponuka a ďalšie doklady musia byť vyhotovené v písomnej forme, ktorá zabezpečí 

trvalé zachytenie jej obsahu,  musia byť vyhotovené nezmazateľným atramentom rukopisom, 

písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej 

obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.  

6.1.1 Cenová ponuka a ďalšie doklady musia byť predložené v štátnom jazyku, t.j. v  

slovenskom jazyku. Cenová ponuka musí byť potvrdená uchádzačom (podpisom a 

pečiatkou v prípade, ak je povinný používať pečiatku) s uvedením dátumu 

vyhotovenia (potvrdenie uchádzača musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza sumárna 

cenová kalkulácia).  

6.1.2 Ak cenovú ponuku a ďalšie doklady predkladá uchádzač so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky, musí predložiť cenovú ponuku a ďalšie doklady v pôvodnom 

jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka, 

okrem dokladov predložených v českom jazyku.  

6.1.3 Ak bude predložená cenová ponuka v inej mene ako EUR verejný obstarávateľ takúto 

cenovú ponuku prepočíta na EUR kurzom Národnej banky Slovenska (ďalej len 

„NBS“) platným v deň vypracovania cenovej ponuky v zahraničnej mene vyzvaným 

záujemcom a prepočet potvrdí svojim podpisom). 

6.2  Uchádzač predloží cenovú ponuku a ďalšie doklady (podľa bodu 7 tejto Výzvy)  v listinnej 

podobe (jedenkrát). 

6.3   Verejný obstarávateľ odporúča aby všetky strany originálu cenovej ponuky a ďalších 

dokladov boli parafované oprávnenou osobou vyzvaného záujemcu, všetky strany cenovej 

ponuky a ďalších dokladov očíslované arabskými číslicami vzostupne a aby bola cenová 

ponuka a ďalšie doklady zviazané vcelku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí 

(napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením, ktorý je 

zabezpečený páskou a opatrený pečiatkou uchádzača, rýchloviazač doplnený špagátovým 

spojením, ktorý je zabezpečený páskou a opatrený pečiatkou vyzvaného dodávateľa). 

7. OBSAH CENOVEJ PONUKY A ĎALŠIE DOKLADY  

7.1  Doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že záujemca je 

oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.  

7.2  Čestné prehlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j., že 

záujemca nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. 

7.3  Cenová ponuka vypracovaná podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 1a tejto Výzvy, potvrdená 

dodávateľom (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je povinný používať pečiatku) s uvedením 

dátumu vyhotovenia (potvrdenie vyzvaného záujemcu musí byť taktiež na strane, kde sa 

uvádza sumárna cenová kalkulácia).  
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7.4    Vyplnenú a podpísanú Zmluvu o dielo (ďalej aj „zmluva“)  Príloha č. 2 Výzvy. 

V zmluve uchádzač vyplní: 

7.4.1 Článok 1. Zmluvné strany bod 2. Zhotoviteľ. 

7.4.2 Článok 4. Cena predmetu zmluvy, bod 4.1. písm. a),  b) a písm. c). 

7.4.3 Článok 11. Osobitné ustanovenia, bod 11.10. 

V prípade, ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 

Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 

doklad uvedený v bode 7.1  tejto Výzvy alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich 

nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu. 

Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo 

územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť 

vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou 

alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu vyzvaného dodávateľa. 

Ak ponuku predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 

predložiť doklady, uvedené v bodoch 7.1 až 7.3 v rodnom jazyku a súčasne predložiť 

preklad takýchto dokladov do štátneho  jazyka (slovenského jazyka), okrem dokladov 

predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 

preklad v štátnom jazyku. 

8. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je vybudovanie  úprav smerujúcich k bezbariérovosti objektu školy, t. j. 

 bezbariérové WC ako aj stavebné úpravy laboratória elektrotechniky, vybudovanie priestoru pre 

umiestnenie modelového koľajiska a to nasledovne: 

8.1  Bezbariérovej šikmej rampy  pri vstupe do budovy školy vybudovaním základovej 

konštrukcie z betónu, montáže a demontáže debnenia rampy, vystuženia betónovej 

konštrukcie v súlade s príslušnými normami. 

  K dvom  šikmým schodiskovým plošinám je potrebné priviesť  pripojovací kábel  pre príkon 

0,38kW. 

  K jednej zvislej plošine je potrebné priviesť pripojovací kábel pre príkon 1,5kW a vyrezanie 

otvoru do stropnej konštrukcie zo železobetónu  o rozmere 1400*1100 mm a zhotovenie 

jímky  pod plošinu na úroveň -0,200mm. 

8.2  Na 1.NP je potrebné prerobenie jestvujúceho priestoru  WC - demontáž jestvujúceho WC, 

umývadla, demontáž obkladov a dlažieb, zárubní a dverného krídla.  

Výmena časti rozvodov vodoinštalácie a kanalizácie. Po vyrovnaní povrchu stien bude 

zhotovený nový obklad a dlažba priestoru WC, montáž zárubní š. 900 mm + dverí š. 900 mm 

s kovaním. Po zhotovení obkladov bude namontované nové WC umývadlo š. 600mm so 

stojankovou batériou , sifónom a rohovými ventilmi v počte 2 ks. 

8.3 Na 1.PP sa nachádza laboratórium elektrotechniky, kde je potrebné zdemontovať jestvujúcu 

podlahu PVC, plochu je potrebné vyliať samonivelizačným poterom a zhotoviť novú PVC 

podlahu so soklíkom PVC. Súčasťou prestavby laboratória je zhotovenie kazetového stropu, 

a prekládka  vnútornej elektroinštalácie a centrálneho STOP vypínača elektro. 

8.4 Na 1.NP sa nachádza átrium, kde je potrebné ručné vybratie zeminy, ručné vyhĺbenie 

základového pásu pod  obvodové murivo. Na vzniknutú plochu je potrebné navoziť štrkodrvu 

a zhutniť. Je potrebné zhotoviť debnenie pre základovú dosku. Po vystužení KARI sieťou je 

potrebné zaliať betónom C16/20. Na základovú dosku je potrebné zhotoviť hydroizoláciu  a 

vymurovať obvodové murivo hr. 375 mm + ŽB so železobetónovým stužujúcim vencom. 

Obvodové murivo  bude z vnútornej strany omietnuté a zo strany exteriéru presieťkované a 

omietnuté vonkajšou fasádnou omietkou. 

V interiérovej časti bude zhotovená tepelná izolácia podláh polystyrénom,  zhotovený 

cementový poter, na ktorý je potrebné položiť PVC podlahu.  
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Pre elektrifikáciu a osvetlenie priestoru je potrebné zhotovenie osvetlenia a zásuviek 230V 

osadených v lište v strednej inštalačnej zóne. Vykurovanie zabezpečiť osadením 1 ks 

radiátora pripojeného k stávajúcemu vykurovaciemu rozvodu.  

Prestrešenie vzniknutého priestoru bude oceľovou konštrukciou a plastohliníkovou 

konštrukciou kombinovanou s  izolačným sklom. 

 

9. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA  

9.1  Kritériom na vyhodnotenie ponúk, t. j. za stavebné úpravy, dodanie a montáž zvislej plošiny a 

šikmých schodiskových plošín je najnižšia cena. Cenové ponuky (Príloha č. 1 Výzvy) sa 

vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za predmet zákazky . 

9.2 Úspešným uchádzačom bude ten, ktorý predložil všetky doklady požadované verejným 

obstarávateľom uvedené v bode 7. tejto Výzvy a ktorého cenová ponuka bude obsahovať 

najnižšiu celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky.  

 

10. PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY A POŽADOVANÝCH DOKLADOV 

10.1       Ponuky uchádzačov je potrebné v uzavretom obale doručiť na adresu: 

 Názov:            Stredná priemyselná škola dopravná 

 Obec (mesto): Trnava         PSČ:  917 45 

 Ulica:              Študentská 23 

 S uvedením: 

10.1.1    Identifikačných údajov uchádzača a   

10.1.2    hesla: „Stavebné úpravy odborných pracovísk školy, vrátane bezbariérovosti“    

 Lehota na predkladanie cenových ponúk a požadovaných dokladov uplynie dňa    

 19. augusta 2019 o 14.00 h 

10.2 Cenové ponuky uchádzačov, predložené po uplynutí lehoty na predkladanie cenových 

ponúk, sa vrátia  uchádzačovi neotvorené. 

 

11. VYHODNOTENIE PONÚK  

11.1 Vyhodnotenie  cenových ponúk a požadovaných dokladov  sa vykoná v sídle verejného 

obstarávateľa dňa 19. augusta 2019 o 16.00 h na adrese podľa bodu 1. tejto Výzvy. 

Kritériom na vyhodnotenie cenovej ponuky je najnižšia cena a predloženie požadovaných 

dokladov uvedených v bode 7. Tejto Výzvy. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich 

dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili  cenové ponuky 

a požadované doklady v lehote na predkladanie ponúk oznámenie o výsledku hodnotenia 

ponúk.  

11.2 Verejný obstarávateľ po preverení neporušenosti ponúk, prečíta identifikačné údaje 

uchádzača  a jeho cenovú ponuku. 

11.3 Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom 

mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou. 

11.4 Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých cenové pponuky a 

požadované doklady sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému 

uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému 

uchádzačovi oznámi, že neuspel. 

 

12. Ďalšie informácie:  

 

12.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky a požadovaných 

dokladov znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného 

obstarávateľa.  
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12.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových 

ponúk a to v prípade ak  nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jeden uchádzač 

nepredloží všetky požadované doklady a ani jedna z predložených ponúk nebude 

zodpovedať určeným požiadavkám alebo ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa zverejnila 

táto Výzva . Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu aj v prípade, že 

príslušný kontrolný orgán zistí porušenie princípov a postupov verejného obstarávania 

definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie. 

12.3 Verejný obstarávateľ  v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní zároveň nesmie 

uzavrieť  Zmluvu, s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora (podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy. 

12.4 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom ak u neho existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

 

V Trnave,  19.7.2019 

  

 

         

        Ing. Peter   P a p í k 

                         riaditeľ školy 

 

 

 

Prílohy: 

- Príloha č. 1 Cenová ponuka  

- Príloha č. 1a  Cenová ponuka-výpočet 

- Príloha č. 2  Zmluva o dielo 


