
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 
 
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov: Základná škola , Pionierov 1 Rožňava 
Adresa: Ul. Pionierov 1, 048 01 ,  
Krajina: Slovenská republika 
Štatutárny zástupca: PaedDr.Erika Fábiánová , riaditeľka školy  
IČO: 35543647 
DIČ: 2021645065  
Kontaktná   osoba  vo  veciach  technických  :  
e-mail : attila.gyomber@zspionierka.sk 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  
Erika Szabadosová, erstaving@gmail.com  
Telefón: +421905921307 
e-mail : erstaving@gmail.com 

2) Predmet zákazky:  

Názov predmetu zákazky: ZŠ  Oprava vnútorných priestorov školy  
Druh zákazky: stavebné práce  
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Názov časti Klasifikácia podľa hlavného 
slovníka CPV 

ČASŤ 1 ZŠ Pionierov oprava vnútorných priestorov školy 45000000-7 Stavebné práce 
2 ČASŤ : ZŠ Pionierov oprava priestorov školskej jedálne 45000000-7 Stavebné práce 

Predpokladaná hodnota:  

Názov časti Predpokladaná hodnota 
ČASŤ 1 ZŠ Pionierov oprava vnútorných priestorov školy 22 717,32 EUR 
2 ČASŤ : ZŠ Pionierov oprava priestorov školskej jedálne 12 990,30 EUR 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha tejto výzvy. 
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. 
Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania/realizácie a ďalšie 
súvisiace náklady s dodaním/realizáciou predmetu zákazky. Vypratanie   priestorov po  ukončení prác.  

3) Miesto a lehota plnenia: 

Adresa uskutočnenia: Ul. Pionierov 1, 048 01 Rožňava, Slovensko 
Požadovaný termín  plnenia: odo dňa  nadobudnutia   účinnosti   max.  do      30.12.2022 

4) Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 

Typ zmluvy: Zmluva, zmluva o dielo  
Trvanie zmluvy: do  30.12.2022 
Podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v Návrhu zmluvy, ktorý tvorí podklady k tejto Výzve.  

5) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania: 
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Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa, formou bezhotovostného platobného 
styku. Nebude poskytnutý preddavok ani záloha, fakturácia prebehne po prevzatí stavebných prác a potvrdení dodacieho listu. 
lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.  

Verejný   obstarávateľ  si   vyhradzuje   upravovať  rozsah prác  podľa jeho   finančných   možností . 

 

6) Komunikácia a vysvetľovanie: 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní 
elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET (ďalej len „ ERANET"). 

Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL 
adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/ 

Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v 
elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET. 

Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky 
v elektronickej schránke adresáta v systéme ERANET. 

 

7) Ponuka: 

Vo svojej ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:  

P.č. Požiadavka na ponuku 

1.  

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti preukáže 
uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky len mimo  sídla   SR.  Ostatní   uchádzači  nepredkladajú  tento  doklad, 
nakoľko  túto  skutočnosť   si  overil verejný   obstarávateľ pred  zaslaním  výzvy 
vytipovaným  hospodárskym  subjektom.   

2.  
Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca 
v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

3.  Vyplnená príloha: Podpísaný Návrh zmluvy 
4.  Vyplnená príloha: Špecifikácia zákazky Výkaz – výmer 
5.  Vyplnená príloha: Návrh na plnenie kritérií 
6.  Vyplnená príloha: Zoznam subdodávateľov 
7. Vyplnená príloha : Čestné prehlásenie    

Pre predloženie ponuky sa musí uchádzač zaregistrovať na adrese https://obstaravanie.eranet.sk/. Registrácia je pre 
uchádzačov bezplatná. 

8) Vyhotovenie ponuky:  

Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej podobe vo formáte, ktorá 
zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 



Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, 
sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú zoskenované. Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré 
boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú v pôvodnej elektronickej 
podobe. 

Dokumenty, ktoré uchádzač podpisuje musia byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. V prípade, ak sú 
dokumenty v ponuke podpísané osobou inou ako je štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, verejný obstarávateľ 
požaduje predložiť splnomocnenie pre zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch. 

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo 
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre 
ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad do štátneho jazyka. 

9) Miesto a lehota na predkladanie ponuky:  

Ponuka bude predložená v elektronickej podobe na URL adrese https://obstaravanie.eranet.sk/ 
Lehota na predkladanie ponuky: 05.07.2022 10:00  

Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému ERANET. 
Elektronickú ponuku nie je možné predložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ preto záujemcom 
odporúča, aby svoju ponuku zaslali v dostatočnom časovom predstihu. 

Ponuka sa považuje za predloženú v predmetnom verejnom obstarávaní až po jej záväznom odoslaní v systéme ERANET. 
Vloženie údajov, dokumentov a dokladov bez ich záväzného odoslania sa nepovažuje za predloženie ponuky. Po záväznom 
predložení ponuky (rozumej jej odoslaní) je uchádzačovi zaslaný notifikačný email o doručení tejto ponuky verejnému 
obstarávateľovi. 

10) Vyhodnocovanie ponúk: 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledujúceho kritéria: 

najnižšia cena za jednotlivé časti zákazky vrátane DPH  

Navrhovanú cenu je potrebné zaokrúhliť na 2 des. miest/-a. Ak uchádzač predloží cenu na viac ako určený počet desatinných 
miest, bude jeho cena zaokrúhlená v zmysle všeobecných platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t.j. od číslice 5 - vrátane sa 
bude zaokrúhľovať smerom nahor).  

Použitie elektronickej aukcie:  

Názov časti Elektronická aukcia 
ČASŤ 1 ZŠ Pionierov oprava vnútorných priestorov školy nie 
2 ČASŤ : ZŠ Pionierov oprava priestorov školskej jedálne nie 

Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR s DPH . Na základe 
kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s 
ktorým uzatvorí zmluvný vzťah. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia 
ponúk, s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky nevzniká žiadny nárok na 
úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a 
splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritériá na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, 
ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v 
novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby verejný 



obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých 
uchádzačov, ktorí predložili ponuku. 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

• Verejný   obstarávateľ  odporúča  za   účelom  vypracovania   kvalifikovanej   ponuky   uskutočniť  miestnu   obhlia
dku  budúceho  miesta realizácie  prác.   Miestnu   obhliadku  je  možné   uskutočniť 
do  lehoty  uplynutia   predkladania  ponúk. Záujem  o vykonanie   miestnej   obhliadky  je   možné   dohodnúť s 
poverenou  osobou v pracovnom  čase  od  08:00 -   13:30 hod.  , 
okrem  dňa   predkladania  ponúk  do   09:00  hod.   p.  Attilom Gyঠmbérom   na meil. 
adr:   attila.gyomber@zspionierka.sk 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v súlade s §57 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

 

Prílohy: 

  Návrh zmluvy 
  Špecifikácia zákazky Výkaz – výmer 
  Návrh na plnenie kritérií 
  Zoznam subdodávateľov 
Čestné prehlásenie  

 

 

 

 

 

 

PaedDr.Erika Fábiánová v.r. riaditeľka školy  

 

 

V Rožňave, 21.06.2022 

 

Erika Szabadosová 

Poverená  osoba VO  
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