
Základná škola s materskou školou  
Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok 

Email: zshrlh@gmail.com    Tel. č.+421445222006 

 

 

Číslo spisu:  ZŠMŠ-S/2021/00014         

Číslo záznamu: R2021/0630 

 

 

VÝZVA  NA   PREDLOŽENIE   PONUKY  

 za účelom vykonania prieskumu trhu  v súlade s § 117 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jeho platnom znení.  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  

Názov organizácie: Základná škola s materskou školou  

Sídlo organizácie:   Hradná 342, 033 01 Liptovský Hrádok 

IČO:    37910477 

 

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:  

PaedDr. Marián Žiška 

Telefón: 0911386106 

E-mail: zshrlh@gmail.com 

 

2. Druh zákazky:  Zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

          zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní  

          civilná zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 5 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní 

 

3. Opis zákazky: výmena strešnej krytiny na budove ZŠ Hradná 342 – odstránenie havarijného stavu   

Predmetom zákazky je výmena strešnej krytiny z asfaltového šindľa za farebný škridloplech rovnaký ako 

na prístavbe školy, vo výmere 2396 m2. Starú krytinu je potrebné odstrániť a odviesť na skládku spolu 

s ostatným demontovaným materiálom. Namontovať debnenie štítových hrán a latkovanie, osadiť 

paropriepustnú fóliu a aplikovať náter olejovaním a ochrannou impregnáciou. Demontáž starých strešných 

okien a poklopov, snehových lapačov a odvetrávacích komínov a montáž nových. Demontáž starého 

bleskozvodu a inštalácia nového. Demontáž starých žľabov a zvodových rúr a výmena za nové. Podrobný 

rozpis jednotlivých položiek je v prílohe „Výkaz výmer“. 

 

4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo 

Zmluva bude uzatvorená v súlade s § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

v súlade s podmienkami týchto súťažných podkladov a ponukou úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač 

berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je povinný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný zverejniť uzavretú zmluvu o dielo. 

Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy doloží originál dokladu na oprávnenie poskytnúť požadovanú prácu. 

V prípade, že bude uchádzač zabezpečovať práce v subdodávke, bude táto skutočnosť uvedená v prílohe 

zmluvy o dielo vrátane originálu dokladu na oprávnenie poskytnúť požadovanú prácu. Zodpovednosť 

úspešného uchádzača za plnenie zmluvy o dielo týmto nie je dotknutá. 

 

5. Podmienky financovania: Z  finančných prostriedkov verejného obstarávateľa (rozpočet školy). 
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6. Predpokladaná hodnota zákazky je: 149552 bez DPH 

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky: hlavná budova ZŠ, Hradná 342 v Liptovskom Hrádku 

Obhliadku miesta stavby verejný obstarávateľ neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať ohliadku miesta 

realizácie stavby, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu 

spracovania ponuky za účasti poverenej osoby (PaedDr. Marián Žiška, 0911386106). Výdavky spojené 

s touto obhliadkou znáša záujemca. 

 

8. Požadované doklady : oprávnenie realizovať predmet zákazky (kópia výpisu z Obchodného registra alebo 

živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov). 

  

9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  

 

Realizácia stavebných prác:  17.12. 2021 – 31.3.2022 

Začiatok prác:        do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 

Odovzdanie a prevzatie staveniska:  do 3 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo  

Ukončenie:   najneskôr do 31.3.2022 

 

10. Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

do 9.12.2021 t. j. štvrtok, do 10:00 hod. miestneho času 

 

11. Spôsob predkladania ponúk: 

a) Poštovou zásielkou na adresu sídla verejného obstarávateľa v zalepenej obálke s označením 

predmetu zákazky s uvedením „neotvárať“ 

b) Osobne na sekretariát ZŠ v Liptovskom Hrádku v zalepenej obálke s označením predmetu zákazky 

s uvedením „neotvárať“ 

c) Mailom na mailovú adresu uvedenú v bodu č.1 

 

12. Ponuka musí obsahovať: 

a) Identifikačné údaje uchádzača – obchodný názov, adresa sídla uchádzača, meno, priezvisko 

a funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné telefónne čísla  a e-mailová 

adresa, 

b) Oprávnenie realizovať predmet zákazky (kópia výpisu z Obchodného registra alebo 

živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných 

predpisov). 

c) Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1 – vzor), cena musí byť uvedená bez DPH, DPH 20% 

a s DPH,  uchádzač vo svojej ponuke uvedie či je alebo nie je platcom DPH. V návrhu na plnenie 

kritéria uvedie uchádzač svoje identifikačné údaje, telefonický, mailový kontakt a zodpovednú 

osobu za prieskum trhu. Identifikačné údaje a návrh ceny musí byť podpísaný uchádzačom alebo 

osobou oprávnenou konať za uchádzača.  

d) Výkaz výmer  (Príloha č. 2)– uchádzač vyplní jednotkové ceny všetkých položiek listov výkazu. 

Rozpočty musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 
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e) Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“, príloha č. 3 tejto výzvy 

f) Čestné vyhlásenie „Zákaz účasti“, príloha č. 4 tejto výzvy 

 

13. Kritérium na hodnotenie ponúk : Najnižšia cena za predmet zákazky v Eur s DPH. 

Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky bez DPH a pri 

uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH. 

Hodnotenie ponúk podľa stanoveného kritéria: Ponuke s najnižšou celkovou cenou bude určené prvé 

poradie – úspešný uchádzač. Ostatné ponuky budú zaradené do poradia podľa výšky ponúknutej celkovej 

ceny (druhé poradie, atď.) a budú kvalifikované ako neúspešné.  

14. Spôsob a lehota na predloženie informácie o výsledku súťaže: 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 9.12.2021 o 10.05. hod. na ZŠ v Liptovskom Hrádku, ul. Hradná 

342, 033 01 Liptovský Hrádok, kancelária RŠ a je neverejné. Doručená ponuka môže byť zahrnutá do 

vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve 

na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a bola 

predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk. O výsledku vyhodnotenia ponúk budú 

uchádzači bezodkladne informovaní a to najneskôr do 5 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk 

písomnou formou (mail). 

 

15. Informácie pre uchádzača : Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača  nie 

je možné podať námietky.  

 

16. Obchodné a platobné podmienky :  

Záruka za stavebné práce : bude 36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela, v prípade ak na 

jednotlivé materiály (výrobky), ktoré zhotoviteľ použil pre účely realizácie diela poskytuje ich 

dodávateľ záruku na akosť v inej dĺžke, platí pre tieto materiály (výrobky) táto záručná doba . 

Cenu za zhotovenie diela zaplatí verejný obstarávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí 

objednávateľovi za vykonané práce. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená 

zásielka alebo bola osobne prevzatá zodpovednou osobou a dátum prevzatia bude potvrdený jej  

podpisom. Prílohou faktúr musí byť súpis fakturovaných prác. Splatnosť faktúr je stanovená do 14 dní. 

Fakturačné obdobie je kalendárny mesiac.  

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

zisťovací protokol potvrdený oprávnenou osobu. Verejný obstarávateľ  skontroluje údaje, uvedené vo 

faktúre do 3 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť 

k prepracovaniu.  Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu považuje sa za 

schválenú. 

 

17. Ďalšie informácie pre uchádzača, ak si to povaha zákazky vyžaduje: 

a) Náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledky verejného obstarávania.  

b) Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v zmysle tejto výzvy doručené v lehote na 

predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie súťaže. 

c) Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku. 
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d) Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a to 

čitateľne vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej 

techniky. 

e) Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa umožňuje. 

f) Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania 

zákazky nie je možné podať námietky.  

g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo cenovú ponuku nevyhodnocovať a zrušiť súťaž, ak ani 

jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom, alebo 

ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž  vyhlásená a nebolo možné ich predvídať.  

h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzavretiu 

zmluvy s úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote viazanosti s uchádzačom, ktorý sa 

umiestnil ako ďalší v poradí.  

 

18. Zoznam príloh tejto výzvy:  

 Návrh na plnenie kritérií , vzor - príloha č. 1 

 Výkaz výmer  - príloha č. 2 

 Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ – príloha č. 3 

 Čestné vyhlásenie „Zákaz účasti“ – príloha č. 4 

 

 

 

V Liptovskom Hrádku, 2.12.2021 

Vypracoval a schválil: Vypracoval: PaedDr. Marián Žiška, riaditeľ školy 
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