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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  
Jarmočná 108, 064 01  Stará Ľubovňa 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                                    Stará Ľubovňa, 09.05.2018   
                                                         

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
 

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01  Stará Ľubovňa so sídlom Jarmočná 108, 
064 01  Stará Ľubovňa ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva v súlade s § 117 ZVO na predloženie cenovej ponuky na 
predmet zákazky Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: 
„Rekonštrukcia elektroinštalácie a pôvodných svetelných zdrojov v objektoch školy 
v Starej  Ľubovni, Jarmočná 108“.  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO  
Názov verejného obstarávateľa: Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01  Stará 
Ľubovňa  
Sídlo: Jarmočná 108, 064 01  Stará Ľubovňa 
Štatutárny zástupca: PaedDr. Vladimír Buvalič, riaditeľ školy  
IČO: 00 159 531         
DIČ: 2020725850    
Kontaktná osoba: PaedDr. Vladimír Buvalič         
Tel.: 052 / 716 43 11, 0910 938 849             
E-mail: sekretariat@sosjsl.sk 
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík - osoba vykonávajúca proces VO       
Tel.: 0907 290 909             
E-mail: orimtender@gmail.com 

 
2. Predmet obstarávania: 

Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: 
„Rekonštrukcia elektroinštalácie a pôvodných svetelných zdrojov v objektoch školy 
v Starej  Ľubovni, Jarmočná 108“. 
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie                  
pre realizáciu stavby, pozostávajúcej z kompletnej projektovej dokumentácie vrátane 
podrobného rozpočtu a výkazu výmer v zmysle vypracovanej dokumentácie v tlačenej forme, 
ako aj na CD nosiči, ako aj zabezpečenie inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného 
povolenia, resp. ohlásenia stavebných úprav vyššie uvedeného projektu.  
Predmet zákazky rieši rekonštrukciu starých elektroinštalačných rozvodov inštalovaním 
nových elektrických rozvodov, výmenu rozvádzačov a výmenu pôvodných svetelných zdrojov 
za úsporné svetelné zdroje v objektoch (stavbách) školy: 

1. Objekt teoretického vyučovania 
2. Stravovací a ubytovací objekt 
3. Dielne praktického vyučovania 
4. Garáže a dielne praktického vyučovania 
5. Sklad 
6. Vrátnica 
7. Telocvičňa 
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Verejný obstarávateľ požaduje nasledovné projektové práce:  

 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s náležitosťami pre vydanie 
stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavebných úprav vyššie uvedeného projektu 
v rozsahu  (výkresová časť PD stavby a technická správa pre jednotlivé objekty školy, NN 
rozvody, schémy, rozvodné skrine vrátane bleskozvodu pričom výkresová časť bude 
obsahovať pôdorysy vrátane výkresovej dokumentácie a výkazov materiálov, rozpočet 
a výkaz výmer). 

 

Rozsah predmetu zákazky:  
Kompletná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby v počte 6 ks vrátane  

 podrobného rozpočtu v zmysle spracovanej dokumentácie v počte 1 ks, 
 výkazu výmer pre jednotlivé druhy prác v počte  5 ks, 
 1 x kompletná projektová dokumentácia vrátane rozpočtu a výkazu výmer na CD 

nosiči (pdf, excel).  
 

3. Postup obstarávania: 
§ 117 ZVO – zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb. 

 
4. Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov prostredníctvom zriaďovateľa 
Prešovského samosprávneho kraja. 
 

5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 
7.680,00 EUR bez DPH. 
 

6. Rozdelenie plnenia zákazky:  
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet 
zákazky. 
 

7. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: 
 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je možná na základe požiadavky záujemcov. 

Záujemcovia majú možnosť vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami 
overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 
Termín a čas obhliadky si môžu záujemcovia dohodnúť vopred telefonicky na tel. č.: 052 / 716 
43 11, resp. 0902 215 887. Náklady spojené s obhliadkou znášajú záujemcovia bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky (doručenia projektovej dokumentácie):   

Miesto dodania (plnenia) predmetu zákazky (doručenia projektovej dokumentácie): Stredná 
odborná škola, Jarmočná 108, 064 01  Stará Ľubovňa so sídlom Jarmočná 108, 064 01  Stará 
Ľubovňa. 
Termín dodania (plnenia) predmetu zákazky (doručenia projektovej dokumentácie): 
 PD – projektová dokumentácia pre realizáciu stavby – najneskôr do 5 týždňov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. vystavenia objednávky. 
 
9. Obsah ponuky: 

Ponuka bude obsahovať: 
 návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha) - cenová ponuka 

uchádzača. 
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Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom plnenia predmetu 
zákazky vrátane dopravy na miesto dodania. 

 
10. Pokyny k predloženiu ponuky: 

Spôsob predloženia (doručenia) ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa 
alebo osobne.  
Uchádzač predloží cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením: „Súťaž – neotvárať“ 
a s označením heslom súťaže „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu 
stavby: „Rekonštrukcia elektroinštalácie a pôvodných svetelných zdrojov v objektoch 
školy v Starej  Ľubovni, Jarmočná 108““, na adresu Stredná odborná škola, Jarmočná 
108, 064 01  Stará Ľubovňa, Jarmočná 108,  064 01  Stará Ľubovňa. Na obálke bude 
zároveň uvedené označenie uchádzača a verejného obstarávateľa. 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 17.05.2018 o 11:00 hod. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996                         
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane 
DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR.           
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke označením „Nie som platcom DPH“ 
a v cenovej ponuke uvedie konečnú cenu. 
 

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. 
Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v 
procese verejného obstarávania neuspeli. Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuky, 
bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
 

12. Lehota viazanosti ponúk: 
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk. 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 30.06.2018.  
 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ bude pred podpisom zmluvy požadovať od úspešného uchádzača ďalší 
doklad: 
 fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

(napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo živnostenské 
oprávnenie, resp. iný doklad). Uvedený doklad je možné v nahradiť aj informáciou 
uchádzača, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.  

 
 

S pozdravom 
 

          PaedDr. Vladimír Buvalič  
                                         riaditeľ školy  
 
 
Príloha: 

 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  
 


