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Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

v rámci postupu verejného obstarávateľa v súlade s §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom o 

starávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

plánuje zadať zákazku s názvom: „Okná 2014“ 

Predmetom zákazky je výroba 32 ks eurookien a výmena (podľa vzoru, ktorý je odsúhlasený 

Pamiatkovým úradom)  ich montáž, výmena vonkajších a vnútorných parapetov, dodávka a 

montáž nových vnútorných a vonkajších parapetov, demontáž, odvoz a likvidácia starých okien, 

parapetov a ostatných vybúraných materiálov, oprava ostenia vymieňaných okien a jeho 

povrchová úprava (náter, maľba a pod.) podľa pôvodného stavu.  

K výzve ďalej uvádzame: 
1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej 

kvality poskytovaných služieb podľa tejto výzvy. 

1.2 Cenu je potrebné uviesť bez DPH aj s DPH. 

1.3 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 29 984,00 € bez DPH 

1.4 Cena za uskutočnenie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, 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. 

1.5 Fyzická obhliadka objektu je možná v pracovných dňoch od 11.11.-14.11.2014 v čase od 

9.00 do 11.00 hod.  

1.6 Kontaktná osoba určená objednávateľom RNDr. Ladislav Bertko tel. 0905462924 

1.7 Kritérium hodnotenia: ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – najnižšia cena s DPH  

1.8 Náš požadovaný termín ukončenie stavebných prác je:  31.01.2015 

1.9 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných prostriedkov 

nevybrať žiadneho uchádzača. 

1.10 Uchádzač predloží:  

a) ponuku na požadovaný predmet zákazky - podľa prílohy k tejto výzve; 

b) predloží platný doklad o oprávnení podnikať (len fotokópiu), 

c) predloží čestné vyhlásenie, že nemá daňové nedoplatky a evidované nedoplatky 

poistného do zdravotného, nemocenského, dôchodkového poistenia, nedoplatky 

príspevku na poistenie v nezamestnanosti, nie staršie ako tri mesiace ku dňu 

predkladania ponuky (len originál), 

d) predloží čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo 

nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho 

sídla, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky (len originál),  

 

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby podpísaná zmluva obsahovala minimálne tieto zmluvné 

podmienky: 

 určenie zmluvných strán, 

 predmet, čas a miesto plnenia zmluvy, 

 právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzavrie, 

 odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov, 
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 omeškanie, 

 cena a platobné podmienky, 

 podmienky vykonania a prevzatia diela, 

 záručné podmienky,  

 právne vzťahy a dôsledky nesplnenia zmluvy, 

 zmluvné pokuty, 

 náhrada škody, 

 riešenie sporov. 

 

1.11 Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s názvom a sídlom uchádzača, 

názvom a sídlom verejného obstarávateľa, s poznámkou súťaž – neotvárať a s heslom 

súťaže „Okná 2014“ na adresu Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice  

najneskôr: 21.11.2014.   

1.12 Zmluva bude uzatvorená s tým uchádzačom, ktorý bude mať najvýhodnejšiu cenovú 

ponuku predloženú v súlade s touto výzvou. Ak ponuka, ktorá má najlepšiu cenovú 

ponuku nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný 

obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto nedostatkov. Ak uchádzač 

neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude podpísaná zmluva s ďalším uchádzačom 

v poradí. 

1.13 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 24.11.2014 

 

2.1.  Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 

rozpočtu školy. 

Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný verejným obstarávateľom formou 

bezhotovostného platobného styku bez preddavku. Úhrada sa bude realizovať na základe faktúr s 

lehotou splatnosti 60 dní na základe odsúhlaseného preberacieho protokolu. 

2.2. Hodnotenie ponúk: 

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok 

na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.  

 

    

 

 

 

Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko 

 

Košice    10.11.2014 

        PhDr. Viera Rusinková 

                riaditeľka školy 


