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Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou, 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 zákon o VO), predkladá nasledujúcu Výzvu:  

 

Výzva na predkladanie ponúk 
(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
       Názov:                  SPOJENÁ ŠKOLA Kukorelliho 552 v Hanušovciach nad Topľou 

       Sídlo:       Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou 

       Kontaktná adresa:       Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou 

       Štatutárny orgán:         Mgr. Ľubomír Mitráš, riaditeľ školy 

       IČO:       42090181 

       IČ DPH:       2022938357 

       Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 

       Číslo účtu:                 7000368616/8180 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0036 8616 

       Číslo telefónu:           +421 574452305, 

       Mobil:                        +421 917680655 

       E-mail:      skola.mitras.l@gmail.com  

 

 

2. Druh zákazky 
Zákazka na dodanie služieb. Podľa výšky predpokladanej hodnoty zákazky, jedná sa o zákazku s nízkou 

hodnotou podľa §5 ods. 4 zákona o VO. Jej zadávanie sa uskutočňuje v súlade s §117 zákona o VO ako 

zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami. 

 

3. Typ zmluvy: Objednávka 

 

4. Miesto a termín dodania zákazky: Spojená škola Kukorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou 

 

 Termín dodania: od 10/2017 do 10/2019  

 

5. Názov zákazky: 

„Elektrorevízie, odborné prehliadky a skúšky“.  

 

6. Opis predmetu zákazky: 

 

 Premetom zákazky je poskytovanie služby v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a platných noriem STN  

- Odborné prehliadky a odborné skúšky kotolne, plynových a elektrických inštalácií, elektrických zariadení a 

opakované periodické revízie vrátane 

- odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov budovy a periodické revízie  

Po vykonaní odborných prehliadok a skúšok poskytovateľ služby dodá obstarávateľovi Správy o  

vykonaní týchto prehliadok a skúšok v dvoch vyhotoveniach spolu s plánom odborných prehliadok  

a odborných skúšok pre roky 10/2017 a 10/2019 v rozsahu podľa platnej legislatívy SR 

 

6.1. 

Jednotlivé položky revízií budú priebežne upresňované podľa požiadaviek obstarávateľa v aktuálnom čase ich 

realizácie. 

 

7. Podmienky účasti - požadované doklady odbornej spôsobilosti:  
 

Uchádzač preukáže, že je oprávnený vykonávať práce predložením fotokópie výpisu obchodného 

registra alebo živnostenského listu a Osvedčenie oprávnení vykonávať odborné prehliadky a odborné 

skúšky podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a platných noriem STN. 
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8. Hodnota zákazky  
    do 8.300 € bez DPH na obdobie rokov 10/2017 so 10/2019 

 

9. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
      Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť 

 

10. Možnosť predloženia variantných riešení: 

    Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 

 

11.  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
 

CPV: Hlavný slovník  

71314100-3 Revízie elektrickej inštalácie 

45.31.23.10-3 práce na ochrane bleskozvodov – revízia  

45.31.00.00-3 práce na elektroinštalácii – revízia 

71630000-3 Služby súvisiace s elektrinou 

71630000-3 Technická inšpekcia a skúšanie 

 

12. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  
Na základe objednávky do 14 dní od prevzatia objednávky 

 

13. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky  

Na predloženie korektnej ponuky je možné vykonať obhliadku. Obhliadku si záujemca dohodne 

s verejným obstarávateľom osobne, telefonicky alebo e-mailom v pracovnom čase verejného 

obstarávateľa. Pracovný čas verejného obstarávateľa je pondelok až piatok od 7:45 do 14:00 hod. Výdaje, 

spojené s obhliadkou znáša v plnej miere záujemca. 

 

14. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  
Dňa 16.10.2017 do 10.00 hod.  

Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo  

osobne na tú istú adresu v pracovných dňoch verejného obstarávateľa. Pracovný čas verejného 

obstarávateľa je pondelok až piatok od 7:45 do 14:00 hod. 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR bez DPH, výška DPH, cena s DPH.  

Ak uchádzač nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí.  

Cena podľa prílohy č. 1 musí obsahovať všetky náklady spojené s celkovou dodávkou zákazky (napr. 

doprava, výšková technika a pod.).  

 

15. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania  
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa formou bezhotovostného 

platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia, v prípade, že faktúra nemá 

vecné a formálne nedostatky. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.  

 

 

16. Podmienky účasti záujemcov: 

- Podľa §32 ods. 1 písm. e) - Verejný obstarávateľ požaduje predložiť fotokópiu dokladu o oprávnení 

poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky (aktuálny výpis z obchodného registra, 

živnostenské oprávnenie a pod.). Oprávnenie odborného pracovníka — revízneho technika pre 

odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení a bleskozvodov 
- Doklad môže byť aj vytlačený z internetovej stránky. 

- Doklad uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky. 
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17.  Obsah ponuky: 

Vaša ponuka, bude ďalej obsahovať :  

-a) za účelom vyhodnotenia kritéria predložte vyplnenú tabuľku č.1, pripojenú, ako prílohu zadania, 

opečiatkovanú a podpísanú štatutárom,  

-b) čestné vyhlásenie, že máte kapacity a možnosti realizovať odborné prehliadky a skúšky VTZ elektro 

podľa požiadaviek obstarávateľa najneskôr do 14 dní od doručenia objednávky, opečiatkované a 

podpísané štatutárom,  

-c) čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami obstarávateľa, opečiatkované a podpísané 

štatutárom  

-d) doklad, že oslovený záujemca je držiteľom oprávnenia odbornej spôsobilosti (resp., že uchádzač 

zamestnáva odborného pracovníka, prípadne má uchádzač uzatvorený subdodávateľský zmluvný vzťah) 

vydané Inšpektorátom práce v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 

zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za 

vyhradené technické zariadenia, predložte oprávnenia :  

- Oprávnenie odborného pracovníka — revízneho technika pre odborné prehliadky a skúšky 

elektrických zariadení, bleskozvodov, plynových zariadení 
-e) doklad, že oslovený záujemca je oprávnený dodávať predmet zákazky (napr. výpis z obchodného 

registra, resp. živnostenský list , a pod.).  

 

      17.1 Lehota viazanosti je do10/2019  

 

18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: 

najnižšia cena za predmet zákazky s DPH 

 

Verejný obstarávateľ vystaví objednávku na predmet zákazky. 

 

19. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: 

 Nevyhradená. 

 

20. Ďalšie informácie: 
Ponuka uchádzača bude označená heslom: „Ponuka: „Elektrorevízie, odborné prehliadky a skúšky“ 

Ďalšie informácie možno získať na kontaktnej adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy. 

 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predkladatelia ponúk nemôžu uplatniť v danom verejnom 

obstarávaní revízne  postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Pre doplnenie informácii potrebných na spracovanie návrhu CP s položkovou skladbou kompletnej 

zostavy všetkých nákladov sa odporúča, aby záujemca nahliadol do archívu správ z odborných 

prehliadok a skúšok EZ obstarávateľa a osobne vykonal obhliadku predmetu zákazky. Ponuky 

záujemcov, predložené bez obhliadky môžu byť vylúčené z procesu obstarávania.  
 

21. Postup oznámenia o vyhodnotení ponúk: 

Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Výsledok   

vyhodnotenia ponúk bude úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom oznámený e-mailom 

alebo telefonicky. 

 

22.  Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných  

dôvodov:  

- nebude predložená ani jedna ponuka,  

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo  

výzve na predkladanie ponúk,  
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- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

V Hanušovciach dňa 03.10.2017 

 

 

 

Prílohy: 

1. Návrh na plnenie kritérií 

 

 

 

Mgr. Ľubomír Mitráš 

Riaditeľ školy 

 

 

 

Príloha:  

Identifikácia uchádzača  

Obchodné meno  

Meno a priezvisko osoby (štatutára): ................................................  

e-mailová adresa: ................................................  

telefonický kontakt: ................................................  

IČO:  

DIČ:  

DIČ DPH: 

 

Cenová ponuka „Elektrorevízie, odborné prehliadky a skúšky“ 

  
 

„Revízie kotolne a jej súčasti - zariadení, elektrickej inštalácie , elektr.náradia, 
zariadenia, rozvodov a bleskozvodov  školy“ 

OBJEKT Lehoty 
revízii 

Posledná 
revízia 

Plánovaný termín Cena za 
revíziu 

Budova školy -  el.rozvody  a  zariadenia 1 x za 3 roky  2015 III.Q. 2018   

Revízia elektrického náradia ručného 
a elektrických strojov  

1x ročne  2016 III.Q.2017    

Bleskozvody  1xza 3 roky 2015 III.Q.2018   

Kotolňa –Tlakové nádoby  
OVP 

VP  
ST 

TS 

Odborná prehliadka kotolne 

1x ročne  

2014 

 
2017 

2019 

2019 

2024 

  

Kotolňa –plyn. kotly Wiadrus G300 3x 
OVP 

VP  
TS telovodných kotlov 

 

     

 

1xročne 

1xročne 

1xročne 

1xza10 
rokov 

 

2016 

 

III.Q.2017 

 

2024 
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Plyn – Regulačná stanica –Bf 
RS 300/2kPa dvojrad/jednostupňová 

Odb.skúška 

Odb. prehliadka 

 

1x za 3 roky 

1xza 1 rok  

 

2014 

2016 

 

III.Q.2017 
III.Q.2017 

  

Plyn – Horáky Intercal a Weishaupt WG 20   1x 
ročne/OP 

2016 III.Q.2017   

B,h. kotolňa  
OP 

OS 

 
1xročne 

1x za 3roky 

 
2016 

 

III.Q.2017 

  

Komíny  2014    

Detektor plynu  2014    

 

OPV – opakovaná vonkajšia prehliadka                          
VP –Vnútorná prehliadka 

ST – skúška tesnosti 

TS – tlaková skúška  

 

Kotly Viadrus G300 – 2x 195 a 1x 105 KW = 493 kW 

OP – odborná prehliadka 

OS – odborná skúška 

K cenovej  ponuke je potrebné dodať postup a rozsah prác súvisiacich s vykonávaním odborných skúšok a 
prehliadok na hore uvedené VTZ 
 

 

 


