
3. Spôsob predkladania ponúk:

Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom poštovej služby, kuriérom, osobne na
korešpondenčnú alebo elektronicky na elektronickú (e-mailovú) adresu uvedenú v bode 2
tejto výzvy v termíne do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk viď. bod 9 tejto výzvy

V prípade zaslania cenovej ponuky prostredníctvom e-mailu – Požadované dokumenty

v zmysle bodu 11. „Obsah ponuky“ záujemca zašle naskenované.

Výzva na predloženie ponuky – Spracovanie auditu na objekt: 

Reedukačné centrum, Mierová 137, 982 01 Tornaľa , IČO: 00111571

Vec: Výzva na predloženie ponuky – spracovanie auditu na objekt:

Reedukačné centrum ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Spracovanie auditu na objekt: „Reedukačné centrum, Mierová 137, 982 01 Tornaľa“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa: Reedukačné centrum

Sídlo: Mierová 137, 982 01 Tornaľa

Štatutárny zástupca:  Mgr. Jozef Hrubej – riaditeľ

IČO: 00111571

DIČ: 2021629852

Tel.: 047/552 25 87

E-mail: rdmto@stonline.sk

Internetová stránka:  www.rc-tornala.edupage.org

2. Adresa a kontaktné miesto, odkiaľ možno získať ďalšie informácie a na ktoré musia byť
doručené ponuky:

Poštou / kuriérom / osobne na adresu: 

Reedukačné centrum
Mgr. Jozef Hrubej
Mierová 137
982 01 Tornaľa

elektronicky na e-mail: 

e-mail: www.rc-tornala.edupage.org

telefón: 047/552 25 87

Označenie obálky /predmetu e-mailu: Spracovanie auditu na objekt: „Reedukačné centrum,
Mierová 137, 982 01 Tornaľa“

mailto:starosta@lesenice.sk
http://www.lesenice.sk/
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4. Predmet obstarávania:

Spracovanie auditu na objekt: „Reedukačné centrum, Mierová 137, 982 01 Tornaľa“
Špecifikácia predmetu prieskumu trhu:

Predmetom zákazky je SSpracovanie auditu na objekt: „Reedukačné centrum, Mierová 137, 
982 01 Tornaľa“

Jestvujúci prevádzkový objekt je štvorpodlažný so suterénom.
Bezbariérový prístup do areálu školy ako aj do všetkých objektov školy je zabezpečený technickým 
riešením celého objektu.

5. Miesto dodania predmetu zákazky:

Reedukačné centrum, Mierová 137, 982 01 Tornaľa

6. Možnosť predloženia ponuky:

Cenová ponuka sa predkladá ako celok na celý predmet obstarávania.    L ehota na predloženie

ponuky: 10.4.2018, do 13:00 hod

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia  ponúk:

Priemer cien predložených ponúk v EUR bez DPH na stanovenie PHZ.

UPOZORNENIE:

V prípade ak predpokladaná hodnota (priemer cien predložených ponúk) 
bude do 5 000 EUR bez DPH, budú sa ponuky zároveň posudzovať ako 
súťažné a určí sa úspešný uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za 
požadovaný predmet zákazky v EUR bez DPH 

Ak cenovú ponuku predloží uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej 
cenovej ponuke upozorní a predloží cenovú ponuku, ktorá je konečná, nemenná. Pri 
vyhodnocovaní uchádzača sa bude vyhodnocovať ponuka celková v EUR. Uchádzač do cenovej 
ponuky uvedie cenu v EUR bez DPH a Cenu v EUR s DPH rovnakú a samotnú DPH nevyjadruje. 

11. Obsah ponuky:

 doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu) – fotokópia,  v prípade predloženia CP   emailom – scan     
dokladu. Postačuje uviesť do prílohy č. 1 Výzvy aj link / odkaz na webové sídlo 
zápisu do registra a verejný obstarávateľ si následne overí a vytlačí daný výpis.

 doklad o odbornej spôsobilosti odborníka na audítorské činnosti
- uchádzač predloží kópiu osvedčenia alebo ekvivalentný doklad vydaný mimo 
územia SR alebo výtlačok profilu odborníka z webovej stránky, v prípade 
predloženia CP -  emailom – scan dokladu.
alebo emailom – scan dokladov.

 Vyplnený a podpísaný vzor cenovej ponuky – príloha č. 1 tejto výzvy (v prípade 
predloženia CP listinne - originál prílohy č.1  a v  prípade predloženia CP e-mailom –
scan podpísanej prílohy č.1)

12. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa   10.4.2018 13:00hod
Otváranie je neverejné.
Miesto: Reedukačné centrum, Mierová 137, 982 01 Tornaľa 
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13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky

znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená žiadna ponuka,
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

 Víťazný uchádzač / Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok 
Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

V Tornali 3.4.2018

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

Mgr. Jozef Hrubej – riaditeľ

Prílohy: 

Príloha č.1 - „vzor Cenovej ponuky“ 

Príloha č.2 – Návrh Zmluvy na pracovanie auditu – uchádzač nevypĺňa, iba k
nahliadnutiu! 




