
                                                                                                                                     

  

 

 

 
Spis č.:  GA 39-003/2017         
VO:  B/020/2017 
  
                                      VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
 
       Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  
                    zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov:   Gymnázium  
Sídlo:    Alejová 1, 041 49 Košice 
IČO:   00598071   
DIČ:    2021141925   
Tel/Fax:    055/7296686 
E-mail:   gymnazium.alejova@galeje.sk 
Kontaktná osoba: PhDr. Ľubomír Sobek  
 

2. Názov zákazky             
„Oprava strechy a výdavky súvisiace s opravou“         

 
3. Opis predmetu zákazky 

            Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s opravou strechy  
            v objekte - Gymnázium, Alejová 1, Košice.  Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom  
            obhliadku miesta dodania  predmetu zákazky. 
            Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky 
            v súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky zodpovie PhDr. Sobek na tel. č.:  
            055/7296686. 
 
            Termín obhliadky je stanovený na 31. 08. 2017 o 10,00 hod. v sídle verejného  
            obstarávateľa  za účasti všetkých záujemcov súčasne.  
 
            Zákazka zahŕňa stavebné práce: opravu atiky oplechovanie s dodávkou spojovacích  
            materiálov, opravu zvodov, opravu omietok po zatekaní, tmelenie spojov, náter  
            penetralom ET, náter UV pogumovanie a iné. Súčasťou je aj vyčistenie staveniska.  
            Bližšia špecifikácia stavebných  prác súvisiacich s opravou strechy je uvedená v prílohe 
            č. 1 Cenový návrh.   
 

4. Predpokladaná cena predmetu zákazky 
Cenu    predmetu   zákazky   uchádzač  uvedie  do prílohy  č. 1  na  základe  vlastných  

            výpočtov,   pričom  uvedená   cena bude   konečná  a nemenná  a  bude zahŕňať všetky  
            náklady  spojené  s  požadovaným   predmetom  zákazky.  Cena celkom  za predmet 
            zákazky  bude  uvedená v EUR s DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta.   
            V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie cenu celkom.  
            Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  
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5. Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky,  predkladania ponúk 

Gymnázium, Alejová 1, 041 49 Košice 
 
 

6. Lehota na predkladanie ponúk 
            Lehota  na  predkladanie cenových ponúk,  návrhov  je do: 11. 09. 2017 do 14:00 hod.,  
            pričom  rozhodujúci je termín doručenia, nie termín podania na pošte. Ponuky sa  
            predkladajú v slovenskom jazyku.  
         

7. Podmienky účasti 
Uchádzač  preukáže, že spĺňa  § 32 ods. 1 písm. e) platného zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov dokladom o oprávnení 
uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

            
8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 

Najnižšia cena celkom vrátane DPH za celú zákazku. 
 

9. Elektronická aukcia: Nie 
 

10. Obsah ponuky  
            1. Identifikácia uchádzača. 
            2. Uchádzač predloží ponuku, návrh  na celý rozsah predmetu zákazky (príloha č. 1). 
            3. Doklad potvrdzujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 7. 
            4. Cenová ponuka, návrh musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača.  
            

11. Uzavretie zmluvy 
Zmluva o dielo 

 

12. Trvanie zmluvy  
Predpokladaný termín plnenia: november 2017.  

 
13.  Miesto a spôsob predloženia cenovej ponuky 

             Ponuku  je  potrebné  doručiť  poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa  
             v lehote  na  predkladanie  ponúk  v  zalepenej  obálke,  na ktorej musí byť uvedené: 
             - názov a adresa verejného obstarávateľa,   
             -  obchodné meno a adresa uchádzača, 
             - heslo „Oprava strechy a výdavky súvisiace s opravou“, 
             - NEOTVÁRAŤ      
             Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.  

 
14. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 

             Vyhodnotenie ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa  uvedenom v bode 1 
             tejto výzvy dňa  12. 09. 2017  o 14:00 hod. bez účasti uchádzačov.  
             Ponuky   sa  budú  vyhodnocovať   podľa   kritéria  na vyhodnotenie  ponúk.  Ponuka 
             s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa  
             umiestni  na  poslednom  mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená  
             ako úspešná. 
 

15. Zdroj financovania zákazky 
Predmet  zákazky   bude  financovaný  z prostriedkov  štátneho   rozpočtu  a platby budú   

             realizované bezhotovostným prevodom na účet . Verejný obstarávateľ neposkytuje 
             preddavky  na plnenie predmetu zákazky.  
 
 



 
 

16.  Doplňujúce  informácie 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových 
ponúk, ak cenová ponuka nebude vyhovovať finančným  možnostiam verejného 
obstarávateľa a ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol  
predpokladať. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov 
a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči 
obstarávateľovi. 

 
Príloha č. 1:  Cenový návrh 
 
  
V Košiciach dňa  28. 08. 2017                                         
                     
                                                                                                         PhDr. Ľubomír Sobek 
                            riaditeľ školy 
 

 
 
 
 
 


