
STREDNÁ   ZDRAVOTNÍCKA   ŠKOLA 

Strečnianska 20, P.O. BOX 14 

850 07 Bratislava 57 

 
V Ý Z V A 

na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou v zmysle § 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  
 
     Stredná zdravotnícka škola 

     Strečnianska 20 

     P.O.Box 14 

     850 07 Bratislava 57  

     IČO: 31793185 

 

     Kontaktná osoba:  

     Mgr. Eva Drobná, riaditeľka 

     Telefón: 0917 864645, 02/6381 2050 

     e-mail: drobna@szsba.sk 

 

2.  PREDMET ZÁKAZKY  

 

2.1 Názov zákazky: 

   

Stavebné úpravy učebne a šatne pre študijný odbor Masér  

 

2.2 Predmet zákazky:   

Zabezpečenie stavebných úprav súvisiacich s vybudovaním odbornej učebne a šatne pre študijný 

odbor Masér , vodoinštalačné, elektroinštalačné a maliarske práce. Podrobný opis predmetu zákazky a 

jeho technická špecifikácia je uvedený v prílohe 1. 

2.3 Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):  

 

 

2.4 Opis predmetu zákazky:  

2.4.1 Predmetom tohto prieskumu trhu je výber najvhodnejšej ponuky, ktorá zabezpečí predmet 

zákazky definovaný v bode 2.1 Výzvy na predloženie ponuky (ďalej len „Výzva“).  

 

2.4.2 Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je v Prílohe č.1 Výzvy. 

 

 

45000000-7 Stavebné práce 

45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl 

45111000-8 Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce 

39370000-6 Vodoinštalácie 

45310000-3 Elektroinštalačné práce 

45431100-8 Dláždenie podláh 

31524100-6 Príslušenstvo k stropným svietidlám 

31524120-2 Stropné svetlá   

45442100-8 Maliarske a natieračské práce 
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3.  PODMIENKY PLNENIA   

3.1 Na predmet zákazky uvedený v bode 2.1 bude vystavená objednávka.  

 

3.2 Miesto plnenia je:   

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, P.O.BOX 14, 850 07 Bratislava 57 

 

3.3 Termín realizácie predmetu zákazky:  27. 07. – 31. 08. 2020 

 

3.4 Predpokladaná hodnota zákazky: do 18 000 Eur bez  DPH   

 

4. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 

4.1 Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia.  

4.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce osobného 

postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO.  

• Podľa § 117 ods.5 zákona o VO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu (respektíve 

vystaviť objednávku) s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ods. 

e) a f) zákona o VO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). 

• Z dôvodu použitia údajov  z informačných systémov verejnej správy uchádzač nie je 

povinný predkladať doklady v zmysle§ 32 ods. 1 ods. e) a f) zákona o VO    

4.3 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa 

požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého 

člena skupiny osobitne.  

4.4 Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen 

skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  

4.5 V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich 

splnenie týchto spochybnených podmienok účasti. 

 

5. OBHLIADKA MIESTA PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Obhliadka miesta predmetu zákazky sa nepožaduje. 

 

6. OBSAH PONUKY  

 

6.1  Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:  

• doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača podľa bodu 4 Výzvy  

• čestné vyhlásenie k podmienkam zákazky (Príloha č. 2 Výzvy) 

• vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný „Formulár pre zákazku s nízkou hodnotou“ 

(Príloha č. 3 Výzvy) 

• vyplnené a oprávnenou osobou podpísané „Obchodné podmienky plnenia predmetu 

zákazky“ (Príloha č. 4 Výzvy). 

• osobitná požiadavka na uchádzača: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie 

špecifikácie pre potreby posúdenia  porovnateľnosti predložených ponúk. 

6.2 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov: 

• čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov (Príloha č. 2 Výzvy), 

• plnomocenstvo, v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene skupiny 

dodávateľov.   

6.3  V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný 

obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať 

 v mene uchádzača.  

 

 

 

 

 



7. KOMUNIKÁCIA, MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA      

VIAZANOSTI PONUKY  

 

7.1  Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi sa uskutočňuje 

spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov uvedených v ponuke a zaručia 

ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.  

 

7.2 Uchádzač doručí ponuku na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa podľa bodu 1     

Výzvy.  

 

7.3 Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu - drobna@szsba.sk alebo osobne na 

sekretariát verejného obstarávateľa SZŠ Strečnianska 20, Bratislava 

 

7.4 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere uchádzača sa predkladajú v štátnom jazyku (t. j. 

v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom 

obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom 

jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka (neplatí pre 

uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť 

predložené v pôvodnom, tzn. v českom jazyku). 

 

7.5 Lehota na doručenie ponúk je do 13. 07. 2020 do 11:00 hod.  

Pozn.: Ponuka predložená po lehote nebude akceptovaná a vyhodnocovaná.  

 

7.6   Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31. 08. 2020  

 

8.  OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK  

 

8.1   Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:  

• obsahujú náležitosti uvedené v bode 6 „Výzvy na predloženie ponuky“, 

• zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených vo výzve, 

• boli predložené v lehote na predkladanie ponúk.  

8.2 Hodnotenie splnenia podmienok uvedených v bode 4 Výzvy bude založené na posúdení 

predložených dokladov 

8.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo Výzve a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v 

rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov budú z 

prieskumu trhu vylúčené. 

8.4 V prípade nejasnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany 

verejného obstarávateľa, bude uchádzač požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej ponuky v 

lehote určenej verejným obstarávateľom.  

8.5 Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným 

obstarávateľom vo výzve podľa bodu 8.4, alebo predložené vysvetlenie nie je dostatočné, jeho 

ponuka nebude ďalej vyhodnocovaná.  

 

9. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

9.1       Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet 

zákazky. 

9.2    Návrh uchádzača predložený v ponuke predstavuje základnú ponuku uchádzača. 

9.3  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať s uchádzačmi o predložených základných 

ponukách, o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finančných 

podmienkach. 

9.4   Verejný obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so 

všetkými uchádzačmi. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať informácie spôsobom, ktorý by 

zvýhodnil niektorých uchádzačov. Verejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, ktoré 

získal počas rokovania bez súhlasu uchádzača. 
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9.5  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uskutočniť rokovania v niekoľkých po sebe 

nasledujúcich etapách, pričom sa zaväzuje dodržať princíp rovnakého zaobchádzania so 

všetkými uchádzačmi. 

9.6  Rokovanie môže prebiehať rôznou formou (napr. osobné stretnutia, písomná komunikácia). 

Primeranú formu a intenzitu rokovania určuje verejný obstarávateľ. O zvolenom spôsobe 

rokovania bude verejný obstarávateľ informovať uchádzačov prostredníctvom výzvy na 

rokovanie. Z rokovania bude vyhotovená zápisnica, ktorá bude obsahovať všetky podstatné 

skutočnosti, ktoré 

boli predmetom rokovania a ktoré môžu mať vplyv na obsah konečnej ponuky. 

9.7  Rokovanie s každým uchádzačom sa považuje za prebiehajúce až do dosiahnutia stavu 

vyhovujúceho obstarávateľovi. Obstarávateľ písomne oznámi uchádzačom, ktorých ponuky 

neboli vylúčené, ukončenie rokovania a vyzve ich na predloženie konečných ponúk. V prípade, 

ak v dôsledku rokovaní dôjde k úprave obchodných podmienok, verejný obstarávateľ pred 

odoslaním výzvy na predloženie konečných ponúk alebo priamo vo výzve oznámi uchádzačom 

konečnú úpravu obchodných podmienok. 

9.8  Ak uchádzač nepredloží konečnú ponuku na základe výzvy verejného obstarávateľa, jeho 

základná ponuka nebude ďalej vyhodnocovaná. 

9.9  Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní tak v základnej ponuke, ako aj v 

konečnej ponuke. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za konečnú. 

9.10  Z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo nerokovať ďalej 

s uchádzačmi o ich základných ponukách a zostaviť poradie uchádzačov podľa základných 

ponúk. 

9.11  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. 

9.12  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

9.13  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky. 

9.14  Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote 

na predkladanie ponúk. 

9.15  Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky. 

9.16  Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu 

vznikli v súvislosti s vyhotovením a predložením ponuky, s účasťou na rokovaní, so zrušením 

zákazky, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

 

10.  ZRUŠENIE PRIESKUMU TRHU    

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia 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 Bratislave, dňa  02. 07. 2020                                                               Mgr. Eva Drobná, v.r. 

                    riaditeľka 



 

 

Zoznam príloh:  

Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky  

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenia  

Príloha č. 3: Formulár pre zákazku s nízkou hodnotou  

Príloha č. 4: Obchodné podmienky  

Príloha č. 5: Spôsob uplatnenia hodnotiaceho kritéria a spôsob určenia ceny  



Príloha č.1: PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY                                          

 

 

Predmet zákazky:  

Zabezpečenie stavebných úprav potrebných na vybudovanie odbornej učebne a šatne pre študijný odbor 

Masér, vodoinštalačné, elektroinštalačné a maliarske práce. 

  

Miesto plnenia:  

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 57 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky / minimálne požiadavky na produkty:  

 

UČEBŇA   Mj  množstvo 
Práce HSV   

ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE 
  

Cementová samonivelačná podlahová stierka  m2   95,000 

Zhotovenie  penetračného náteru pre potery  m2   95,000 

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve 

opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových 

m2   28,500 

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  
  

Vyčistenie priestorov kpl   1,000 

vybúrané hmoty a suť - presun, doprava, poplatky kpl   1,000 

dopravné náklady kpl   1,000 

PRESUNY HMÔT HSV 
  

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov  kpl   1,000 

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY 
  

M+D - kanalizácia, vodovod pre umývadlo kpl   1,000 

M+D – keramické umývadlo so skrinkou  s dvoma zásuvkami 

biely dekor, zmiešavacia batéria  

kpl   1,000 

M+D - prietokový ohrievač kpl   1,000 

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 
  

Demontáž obloženia radiátorov m2   12,700 

PODLAHY Z DLAŽDÍC 
  

Pokládka dlažby m2   95,000 

dodávka – dlažba rozmer cca 400x400 mm, bledosivý mramorový 

dekor 

m2   105,000 

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, 

rovné 100x100 mm 

m   38,000 

PODLAHY POVLAKOVÉ 
  

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s 

podložkou,  -0,00100t 

m2   95,000 

DOKONČOVACIE PRÁCE A OBKLADY   

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do 

tmelu flexibilne 

m2   10,000 

dodávka – obklad 200x400 mm, biela farba matná m2   13,000 

DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY 
  

Nátery okien, zárubní – biela farba m2   18,000 

Nátery vykurovacích telies  syntetické  radiátorov  dvojnás. 2x 

s emailovaním – biely náter 

m2   30,000 

MAĽBY 
  

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do  

3, 80 m 

m2   190,000 

Maľby z maliarskych zmesí  výšky do 3,80 m – biela farba m2   190,000 

M-21 ELEKTROMONTÁŽE 
  

demontáž stropných svetiel ks   17,000 

M+D – montáž stropných svetiel-  LED ks   14,000 

M+D - príprava, zásuvky k prietok. ohrievač.  kpl   1,000 

 



 

Šatňa  Mj  množstvo 

Práce HSV   

ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE 
  

Cementová samonivelačná podlahová stierka  m2   25,000 

Zhotovenie  penetračného náteru pre potery  m2   25,000 

Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve 

opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových 

m2   12,600 

Oprava vnútorných stien pod obklad m2   14,000 

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  
  

Vyčistenie priestorov kpl   1,000 

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2,  

-0,06800t 

m2   13,000 

vybúrané hmoty a suť - presun, doprava, poplatky kpl   1,000 

dopravné náklady kpl   1,000 

PRESUNY HMÔT HSV 
  

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov  kpl   1,000 

Práce PSV 
  

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY 
  

M+D - keramické umývadlo so skrinkou  s dvoma zásuvkami 

biely dekor, zmiešavacia batéria 

kpl   1,000 

M+D - batéria sprchová, zmiešavacia ks   1,000 

M+D - žľab sprchový ks   1,000 

Montáž + demontáž WC – keramické biele ks   1,000 

PODLAHY Z DLAŽDÍC 
  

Pokládka dlažby m2   25,000 

dodávka - dlažba rozmer cca 400x400 mm, bledosivý mramorový 

dekor 

m2   28,000 

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, 

rovné 100x100 mm 

m   20,000 

PODLAHY POVLAKOVÉ 
  

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s 

podložkou,  -0,00100t 

m2   25,000 

DOKONČOVACIE PRÁCE A OBKLADY 
  

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do 

tmelu flexibilne 

m2   12,800 

dodávka – obklad 200x400 mm, biela farba matná m2   15,000 

DOKONČOVACIE PRÁCE - NÁTERY 
  

Nátery okien, zárubní – biela farba m2   10,000 

Nátery vykurovacích .telies syntetické  radiátorov  dvojnás. 2x 

s emailovaním, biely náter 

m2   0,000 

MAĽBY 
  

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 

80 m 

m2   84,000 

Maľby z maliarskych zmesí  výšky do 3,80 m, biela farba m2   84,000 

Montážne práce 
  

M-21 ELEKTROMONTÁŽE 
  

demontáž stropných svetiel ks   6,000 

M+D – montáž stropných svetiel-  LED ks   6,000 

 

Súčasťou plnenia predmetu zákazky je práca, materiál, doprava materiálu, odvoz a uloženie stavebného 

odpadu, zabezpečenie poriadku. 

 

Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku.  

Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa na dôsledné denné upratanie 

pracoviska po ukončení prác, dopravu a odvoz stavebného odpadu na skládku v súlade s platnými 

právnymi predpismi.  

  



PRÍLOHA Č. 2: ČESTNÉ VYHLÁSENIA  

  

Obchodné meno:   

Sídlo/miesto podnikania:   

IČO:   

  

Čestné vyhlásenie 

k podmienkam zákazky 

  

 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami zákazky na predmet zákazky „Zabezpečenie 

stavebných úprav potrebných na vybudovanie odbornej učebne a šatne pre študijný odbor Masér, 

vodoinštalačné, elektroinštalačné a maliarske práce, na základe technickej špecifikácie predmetu 

zákazky zadávateľa.“ 

 
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá 

predkladá ponuku ani nebudeme vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý predkladá 

ponuku.  

  

 

 

V............................ dňa...................................                      

 

 

    ......................................................... 

meno a priezvisko, funkcia  

podpis1  

  

 

 

 

________________________________________________________________________________________                                                      

 1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t. j. jeho štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v 

obchodných záväzkových vzťahov.  

 

 



Čestné vyhlásenie 

o vytvorení skupiny dodávateľov 

1. Podpísaní zástupcovia dodávateľov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že 

predkladáme spoločnú ponuku v zákazke s nízkou hodnotou pod názvom „Zabezpečenie 

stavebných úprav potrebných na vybudovanie odbornej učebne a šatne pre študijný odbor Masér, 

vodoinštalačné, elektroinštalačné a maliarske práce, na základe technickej špecifikácie predmetu 

zákazky zadávateľa.“ 

Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:  

 
Subjekt 1:1  

  

Subjekt 2:  

  

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, súhlasíme, 

aby bola objednávka vystavená na splnomocneného zástupcu skupiny dodávateľov, ktorým je:2  

  

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si 

vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto 

vyhlásení v zmysle Podmienok zákazky (vylúčenie zo zákazky s nízkou hodnotou), vrátane 

zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných v Slovenskej republike.  

  

V............................ dňa...................................  

...................................................  

    Subjekt 1  

       meno a priezvisko, funkcia  

     podpis  

 

 

V............................ dňa...................................  

...................................................  

  Subjekt 2  

   meno a priezvisko, funkcia  

  podpis  

 

________________________________________________________________________________                                                      
 1 Ku každému zo subjektov/členov skupiny dodávateľov sa požaduje uviesť obchodné meno, sídlo/miesto 

podnikania, IČO.  
2 Požaduje sa uviesť vedúceho člena skupiny dodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, 

IČO.  

  



Obchodné meno:  

Sídlo/ miesto podnikania:  

IČO:  

  

Čestné vyhlásenie 

 

  

Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti – podmienky osobného postavenia podľa zákona  č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

  

 

 

V............................ dňa...................................  

 

 

 

 

  

...................................................  

     meno a priezvisko, funkcia  

   podpis1  

  

  

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t. j. jeho štatutárnym orgánom 

alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 

uchádzača v obchodných záväzkových vzťahov.   



 

PRÍLOHA Č. 3: FORMULÁR PRE ZÁKAZKU S NÍZKOU HODNOTOU 

Stredná zdravotnícka škola 

Strečnianska 20, P.O.Box 14, 850 07 Bratislava 57 

FORMULÁR PRE ZÁKAZKU S NÍZKOU HODNOTOU 
na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou podľa internej smernice verejného obstarávateľa 

a v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky: 

Identifikačné údaje uchádzača 

vyplní uchádzač 

Stavebné úpravy učebne a šatne pre študijný odbor Masér 

Opis a rozsah predmetu zákazky 

 

Predmetom tejto zákazky je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá 

zabezpečí plnenie predmetu zákazky. 

 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy.  

 

Kritérium pre hodnotenie ponúk je bližšie špecifikované v Prílohe č. 5 

Výzvy.  

 

Názov: 

 

Sídlo: 

 

IČO: 

IČ DPH: 

Kontaktná osoba: 

 

Telefón: 

 

Email: 

 

Miesto realizácie predmetu zákazky: Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, P.O.BOX 14, 850 07 Bratislava 57 

Termín plnenia predmetu zákazky: uvedený v prílohe č.4 Výzvy na predloženie ponuky (článok III. Zmluvy) 

Kontaktná osoba: 
Mgr. Eva Drobná, riaditeľka, Stredná zdravotnícka škola 

e-mail:  drobna@szsba.sk,  tel.: 0917 864645, 02/6381 2050 

Podmienky účasti: Špecifikované v bode č. 4 Výzvy  

Predpokladaná hodnota zákazky: 18 000,00 EUR bez DPH 

 

Názov zákazky 

Celková cena za 

celý predmet 

zákazky v EUR 

bez DPH 

Sadzba DPH 

(%) 

Výška DPH 

(EUR) 

Celková cena za 

celý predmet 

zákazky v EUR s 

DPH 

Stavebné úpravy učebne a šatne 

pre študijný odbor Masér Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

  

Vyplní uchádzač 

……………………… 

Dátum 

 

 

Vyplní uchádzač 

……………………… 

Podpis oprávnenej osoby 

 

Záväzná platnosť ponuky do: 31.08.2020 

Termín na doručenie ponúk: do 13. 07. 2020 do 11:00 hod. 
Spôsob predkladania ponúk: 

Vašu záväznú ponuku nám zašlite na 

adresu: 

elektronicky prostredníctvom e-mailu - drobna@szsba.sk alebo osobne na sekretariát 

verejného obstarávateľa SZŠ Strečnianska 20, Bratislava 

 

Poznámka:  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za konečnú.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po lehote na predkladanie ponúk.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tejto zákazky s nízkou hodnotou alebo ju zrušiť.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a nezadať zákazku žiadnemu z uchádzačov. 

Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými vo Výzve na predloženie ponuky, 

v obchodných podmienkach a v tomto formulári pre zákazku s nízkou hodnotou. 

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením tejto zákazky, 

zmenou podmienok alebo v súvislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:drobna@szsba.sk


 

 

Príloha č. 4:   OBCHODNÉ PODMIENKY  

 

Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe objednávky.  

 

Predmet objednávky:  

 

Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať celý rozsah predmetu zákazky, ktorý je bližšie špecifikovaný v 

Prílohe č. 1 Výzvy.  

 

Cena objednávky  

 

Celková cena objednávky je   Vyplní uchádzač   EUR bez DPH, t. j.  Vyplní uchádzač    EUR s DPH 

za celý predmet zákazky v súlade s predloženým rozpisom celkovej ceny za celý predmet objednávky.  

 

Termín plnenia  

 

Lehota plnenia: od 27.07.2020 – 31.08.2020  

 

Platobné podmienky  

 

Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená dodávateľom na podklade objednávateľom potvrdeného 

dodacieho listu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 30 dní a začína 

plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s 

touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, 

je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť 

až po doručení novej faktúry objednávateľovi.  

Faktúru žiadame vystaviť v zmysle cenovej ponuky s uvedením čísla našej objednávky. 

Cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky. 

Predmet zákazky sa bude financovať z  prostriedkov verejného obstarávateľa. Zadávateľ zákazky na 

plnenie predmetu zmluvy nebude poskytovať zálohu. Dodávateľ musí vystaviť faktúru na základe 

dodania predmetu zákazky. 

Uchádzač stanoví cenu (jednotlivej položky) za predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, 

činností, výdavkov a príjmov podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva a iných platných predpisov. 

Cena uvedená v ponuke uchádzača bude cenou konečnou 

 

Podmienky pre odstraňovanie zistených vád:  

• zistené vady v čase plynutia záručnej doby budú odstránené bezodkladne.  

• vady zistené po odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky oznámi objednávateľ písomne 

kontaktnej osobe dodávateľa bez zbytočného odkladu.  

 

Objednávateľ a dodávateľ vzájomne dohodnú dobu dodania opravy vo väzbe na príslušný typ vady.  

Pokiaľ z povahy vady vyplýva, že na odstránenie vady je potrebná dlhšia doba, dodávateľ je povinný o 

tom objednávateľa písomne upovedomiť a dohodnúť s ním primeranú lehotu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Záverečné ustanovenia 

 

Pri realizácii predmetu objednávky je dodávateľ povinný postupovať v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike a EÚ, ako aj pokynmi objednávateľa.  

Právne vzťahy osobitne neupravené týmito obchodnými podmienkami alebo objednávkou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi platnými a 

účinnými v Slovenskej republike.  

Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľom je subjekt, ktorý v zmysle základných princípov zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad 

obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej 

zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo 

sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho 

kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných 

financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením objednávky, vrátane jej 

všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, 

obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom 

zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií občanmi. Tento 

súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.  

 

 

 

 

 

Dátum: 

 

 

 

 

            
        ______________________________  

  

 podpis oprávnenej osoby uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Príloha č.5: Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny                           

 

Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré neboli z 

prieskumu trhu vylúčené. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria:  

 

celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky 

 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu celkovú cenu za poskytnutie predmetu 

zákazky v EUR s DPH.  

Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkovej ceny za celý predmet zákazky v EUR s DPH,  

od 1 po x, kde x je počet uchádzačov.  

 

Uchádzač celkovú cenu za celý predmet zákazky v EUR s DPH uvedie do „Formulára pre zákazku 

s nízkou hodnotou“ - Príloha č.3, ktorý je súčasťou Výzvy a bude pripojený aj ako samostatný 

dokument.  

 

SPÔSOB URČENIA CENY:  

 

Uchádzačom navrhovaná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 

uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

 

V cene za poskytnutie celého predmetu zákazky uvedenej v ponuke uchádzača budú započítané všetky 

náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky (napr. dopravné náklady, režijné náklady, 

mzdové náklady a pod.). Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na riadne poskytnutie predmetu 

zákazky.  

 

Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta.  

 

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú cenu uvedie v zložení:  

 

- navrhovaná cena bez DPH  

- sadzba DPH a výška DPH  

- navrhovaná cena vrátane DPH  

 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú 

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. 

 

 

 


