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PRIESKUM TRHU 
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU 

 
Verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších 
predpisov  

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 
Oprava bleskozvodných zariadení na budovách školy, jedálne a dielní 

 
Výzva slúži na účel výberu dodávateľa na opravu bleskozvodných zariadení a odbornú 
prehliadku a odbornú skúšku opravených bleskozvodných zariadení. Výsledkom verejného 
obstarávania bude uzatvorenie objednávky s úspešným uchádzačom.   
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 
Názov organizácie:        Stredná odborná škola podnikania a služieb 
Sídlo organizácie:          Myslenická 1, 902 01 Pezinok 
Zastúpený:                     Ing. Natália Krejčiová 
IČO:                               00351822 
DIČ:                               2020663678 
IČ DPH:                         SK2020663678 
 
Kontaktná osoba určená verejným obstarávateľom pre styk so záujemcami a uchádzačmi : 

       Ing. Daniel Babiš 
Tel:                                 0915 728 319 
E-mail:                            babis@soskompk.sk , vo@soskompk.sk  
 
2. Predmet zákazky :            
2.1. Oprava bleskozvodných zariadení na budovách školy, jedálne a dielní špecifikova- 
       ných v prílohe č. 1 
2.2. Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky opraveného systému ochrany pred 
       bleskom v zmysle zákonov a vyhlášok 
2.3. Obhliadka predmetu zákazky je možná v pracovných dňoch v čase 8:00 – 14:00 hod. 
       na základe predchádzajúcej dohody so správcom budov SOŠ 
       Kontakt : Ing. Daniel Babiš, tel : 0915 728 319, e - mail : babis@soskompk.sk  
   
3. Podmienky plnenia : 
3.1. Na predmet zákazky uvedený v bode 2. bude uzatvorená objednávka s úspešným 
       uchádzačom v zmysle požiadaviek a podmienok obstarávateľa zakotvených vo 
       všetkých bodoch k výzve. 
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona 
o VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 
40 ods. 6 písm. f) tohto zákona. 
3.2. Miesto plnenia zákazky: Budovy v areáli Strednej odbornej školy podnikania a služieb  
       na Komenského 27 a 29, 902 01 Pezinok  
3.3. Lehota plnenia : do 15 dní od prevzatia objednávky dodávateľom  
3.4. Predpokladaná hodnota zákazky : do 7.380,00 Eur bez DPH 
3.5. Práce môže realizovať iba oprávnená osoba s predmetom činnosti v oblasti opravy,  
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       odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických  
       a montáže, rekonštrukcie a údržby vyhradených technických zariadení elektrických 
 
4. Podmienky financovania premetu zákazky : 
4.1. predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu 2019 objednávateľa 
4.2. verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby 
4.3. platba za predmet obstarávania bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom  
       (bankovým prevodom) na základe vystavenej faktúry 
4.4. faktúra bude vystavená po realizácii predmetu obstarávania 
4.5. splatnosť faktúry nemôže byť kratšia ako 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi 
 
5. Podmienky účasti uchádzačov :  
5.1. Doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky – (výpis z obchodného resp. živno – 
       stenského registra) 
5.2. Cenová ponuka na celý predmet zákazky musí obsahovať  
5.2.1. Cenu za opravu bleskozvodných zariadení na budovách - cenu bez DPH a s DPH  
5.2.2. Cenu za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky opravených bleskozvod- 
          ných zariadení – cenu bez DPH a s DPH 
5.2.3. Celkovú cenu bez DPH a s DPH za celý predmet zákazky 
5.3. Ponuka musí byť v slovenskom jazyku a v EUR 
 
6. Lehota a spôsob predkladania ponúk: 
6.1. Uchádzač doručí ponuku elektronicky prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu  
       kontaktnej osoby verejného obstarávateľa podľa bodu 1, t.j. : vo@soskompk.sk 
6.2. Lehota na doručenie ponúk je do 30.10.2019 do 12:00 hod.       
6.3. Vyhodnotenie ponúk : Dňa 31.10.2019  
6.4. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 15.12.2019   
 
7. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
7.1. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené požiadavky na predmet zákazky a  
       podmienky účasti, budú vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk –  naj- 
       nižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet obstarávania (vrátane dopravných 
       nákladov) 
7.2. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v cenovej ponuke. 
      Verejný obstarávateľ bude túto cenu považovať za konečnú. 

V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po 
vystavení objednávky sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu 
zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, je ním predložená 
celková cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

7.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky 
7.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prieskumu trhu 
7.5. Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky 
       v lehote na predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk 
7.6. Uchádzač zaslaním ponuky akceptuje všetky podmienky zákazky 
7.7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujem- 
       ca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na 
       výsledok zadávania tejto zákazky 
7.8. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré 
       mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akým- 
       koľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
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8. Obchodné podmienky : 
8.1. Plnenie bude vykonané na základe objednávky vystavenej pre úspešného uchádzača 
 
9. Ďalšie informácie: 
9.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 
       nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 
9.2. Verejnému obstarávateľovi z tohto postupu zadávania zákazky nevyplýva povinnosť  
       uzatvoriť zmluvu. 
 
10. Zrušenie prieskumu trhu / súťaže : 
10.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez udania dôvodu. 
 
11. Dôvernosť a ochrana osobných údajov :  
11.1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo 
zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám 
až do vyhodnotenia ponúk. 
11.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo 
inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 
11.3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 
spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.                                                                                    
 

 

 
 

V Pezinku, 15.10.2019                                                  Ing. Natália Krejčiová 
                                                                                                riaditeľka 
 
 
 

 
Príloha č. 1 : Oprava bleskozvodných zariadení 
 
Parametre budov : 
Škola – dĺžka 59 m x šírka 28 m x výška 16 m resp. 5 m 
Objekt je 4 podlažná murovaná budova so železobetónovým skeletom. Strecha je rovná z panelov pokrytá 
lepenkou Fatrafol a oplechovanou atikou. Stavba bola realizovaná v roku 1984.  
Bleskozvodová sústava je mrežová doplnená 1 ks zberača umiestneného na STA. Bleskozvodová sústava je 
zhotovená z oceľového pozinkovaného drôtu FeZn Ø 8 mm. Vzdialenosť od strechy je 10 cm. Vedenie je 
uložené na podperách PV 21. Pre pripojenie na zemniacu sústavu je zhotovených 7 ks zvodov. Na 
bleskozvodovú sústavu sú pripojené všetky kovové vyvýšené časti strechy (atika, STA). Zvody sú vedené cez 
oplechovanie atiky v držiakoch na povrchu vodičom FeZn Ø 8 mm po skúšobnú svorku. Zo skúšobnej svorky 
do zeme k zemničom je použitý pásik FeZn 30 x 4 mm. Každý zvod je chránený pred mechanickým 
poškodením ochranným uholníkom. Zvody č. 5 a č. 6 sú zhotovené ako skryté pod omietkou a ukončené sú 
v skúšobných svorkách v krabiciach KR 125 vo výške cca 2 m. Ako zemniče sú použité doskové zemniče 
FeZn 2000 x 300 x 5 mm.  
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Jedáleň ŠI – dĺžka 42,5 m x šírka 17 m x výška 7,3 m resp. 15,4 m x 10 m x 3,6 m 
Objekt jedáleň je vyvýšená prízemná budova prepojená spojovacou chodbou so školským internátom. 
Jednotlivé objekty sú spojené do bloku, ktorý z hľadiska ochrany pred bleskom vytvára spoločný priestor. 
Strecha na objektoch je rovná, pokrytá lepenkou a oplechovanou atikou. 
Bleskozvodová sústava je mrežová doplnená 1 ks zberača umiestneného na STA a 1 ks na komíne. 
Bleskozvodová sústava je zhotovená z oceľového pozinkovaného drôtu FeZn Ø 8 mm. Vzdialenosť od strechy 
je 10 cm. Vedenie na jedálni je uložené na podperách PV 21. Pre pripojenie jedálne na zemniacu sústavu je 
zhotovených 5 ks zvodov (č.5, 6, 7, 8, 9). Na bleskozvodovú sústavu sú pripojené všetky kovové vyvýšené 
časti strechy (atika, vzduchotechnika, STA). Zvody sú vedené cez oplechovanie atiky po stene a vo výške cca 
4 m sú skryté pod omietkou a ukončené v skúšobných svorkách v krabiciach KR 125 vo výške cca 2 m nad 
zemou. Z bleskozvodovej sústavy je použitý vodič FeZn Ø 8 mm a od skúšobných svoriek do zeme 
k zemničom je použitý vodič FeZn Ø 8 a 10 mm. Ako zemniče sú použité doskové zemniče FeZn 2000 x 300 
x 5 mm. 
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Dielne – časť A dĺžka 61 m x šírka 11 m x výška 4,6 m, časť B 30 m x 25 m x 4,6 m  
Objekt dielne je prízemná murovaná budova v tvare L. Strecha je rovná so spádovaním pokrytá lepenkou 
a oplechovanou atikou. 
Bleskozvodová sústava je mrežová a zhotovená z oceľového pozinkovaného drôtu FeZn Ø 8 mm. Vzdialenosť 
od strechy je 10 cm. Vedenie je uložené na podperách PV 21. Pre pripojenie na zemniacu sústavu je 
zhotovených 8 ks zvodov. Na bleskozvodovú sústavu sú pripojené všetky kovové vyvýšené časti strechy 
(atika). Zvody sú vedené cez oplechovanie atiky po stene a vo výške cca 3 m sú skryté pod omietkou a 
ukončené sú v skúšobných svorkách v krabiciach KR 125 vo výške cca 150 – 180 cm nad zemou. 
Z bleskozvodovej sústavy je použitý vodič FeZn Ø 8 mm a od skúšobných svoriek do zeme k zemničom je 
použitý pásik FeZn 30 x 4 mm. Ako zemniče sú použité doskové zemniče FeZn 2000 x 300 x 5 mm. 
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Budova Predpokladaný obsah práce 
Škola Vedenie na streche, pripájacie svorky a vedenie k rozvodom je 

čiastočne skorodované – pripájacie svorky vymeniť za nové, spoje 
rozobrať a vyčistiť. 
Skúšobné svorky sú čiastočne skorodované – skúšobné svorky 
vyčistiť príp. vymeniť za nové, spoje rozobrať a vyčistiť.  
Zemný odpor zemničov je nevyhovujúci – zemniče opraviť dodaním 
zemných tyčí. 
Atikové svorky a zvody pripojiť o atiku. 
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Jedáleň ŠI Vedenie na streche, pripájacie svorky a vedenie k rozvodom je 
čiastočne skorodované – pripájacie svorky vymeniť za nové, spoje 
rozobrať a vyčistiť. 
Skúšobné svorky sú čiastočne skorodované – skúšobné svorky 
vyčistiť príp. vymeniť za nové, spoje rozobrať a vyčistiť.  
Zemný odpor zemničov č. 5,6, 7, 8 a 9 je nevyhovujúci – zemniče 
opraviť dodaním zemných tyčí. 
Na zvode č. 8 je zlomená svorka nad zemou – svorku vymeniť 
Na zvode č. 7 chýba označenie Z7 – označenie doplniť 
Na zvode č. 5 zakopať zemné vedenie 

Dielne Vedenie na streche, pripájacie svorky a vedenie k rozvodom je 
čiastočne skorodované – pripájacie svorky vymeniť za nové, spoje 
rozobrať a vyčistiť. 
Skúšobné svorky sú čiastočne skorodované – skúšobné svorky 
vyčistiť príp. vymeniť za nové, spoje rozobrať a vyčistiť.  
Zemný odpor zemničov je nevyhovujúci – zemniče opraviť dodaním 
zemných tyčí. 
Na zvode č. 1 chýba horný držiak – držiak doplniť 
Na zvode č. 4 chýba atiková svorka – svorku doplniť 

Všetky budovy Odborná prehliadka a odborná skúška opravených 
bleskozvodových sústav a predloženie revíznych správ  

 
 
 
 


