
Yýzva na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku s nízkou hodnotou podl'a § 117 zákona č.34312015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávate|'a
Názov: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja
Sídlo: Gorkého 55,075 01 Trebišov
Štatutárny zástllpca: Mgr. Martin Uporský
IČo: 52022072
DIČ: 2120886372

kontaktná osoba vo veciach
zákazky: Mgr. Martin Uporský
Mobil: +42I9l8 676 857
e-mail: czstrebisov@.gmail.com

kontaktná osoba vo veciach
verejného obstarávania: Ing. Mária Vargová
Mobil: +421977 954 42l
e-mail: vargo.maja@gmail.com

2. Predmet zákazky
2.1. Nazov zékazky: Rekonštrukcia havarijného stavu školského

bazénaršatní, spích a WC - CZŠ s MŠ sv. Juraja v Trebišove

2.2. Druhzákazky: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie
stavebných prác

2.3. Typ zmluvy: zmhxao dielo

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodaniapredmetu zékazky: Gorkého 55,075 01 Trebišov
3.2. Termín dodania predmetu zákazf<y: do 31.10.202I
3.3. Termín zahájeniarealízácíe prác: najneskór do 5 dní odo dňa úěinnosti zmluvy

4. Opis predmetazákazky a jeho rozsah

4.1. Predmetom zékazky je rekonštrukcia havarijného stavu školského bazéna, šatní, spfch
a WC na CZŠ s MŠ sv. Juraja v Trebišove. Rozsah stavebných prác je určený
predloženým výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy. Súčasťou predmetu
zákazky si aj všetky nráklady súvisiace s dodaním stavebného materiálu na miesto
určenia vrátane stavebných prác.

4.2. Predmetom zákazky je aj dodanie všetkých dokladov týkajúcich sa realizovaných
stavebných prác(napr. atestov, revizií, osvedčení, vyhlásení o parametroch,
vyhláseniach o áode, doklady o tesnostných alebo tlakových skriškach, a pod.)
vyžadovaných všeobecne záváznými právnymi predpismi a príslušnými technic§ými
normami.



5.

4.3. Verejný obstarávateť odporuča uchádzačoml záqemcom obhliadku miesta dodania/
realízácie predmetu zákazky za účelom získania ďalších informácií nevyhnutných na
prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadku miesta je možné vykonať po telefonickom
dohovore s kontaktnou osobou vo veciach zekazJ<y.

4.4. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateť oceniť v súlade s tabulkou na
ocenenie predmetu obstarávania, ktorá tvorí prílohu é.2tejto výny.

Predkladanie cenových ponúk
5.1. Ponuka sa predkladáv slovenskom jazyku alebo českom jazyku a v mene EURO.
5.2. Cenová ponuka za predmet zékazky musí zahíňať všetky naklady spojené

s predmetom zákazky a predkladá sa na celý predmet zékazky. Ak je uchádzač
platcom DPH, musí v cenovej ponuke uviesť cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH.
Ak uchádzaé nie je platcom DPH, upozorní na túto skutoěnosť verejného
obstarávateťa vo svojej ponuke.

5.3. Lehota na predloženie ponúk je určená do 24.06.202l, do 09:00 hod.
5.4. Ponuky sa doruěujú buď v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.
5.5.Ponuky v listinnej podobe sa doručujú vuzatvorenej obálke aoznaěujú sa,,CP -

Rekonštrukcia havarijného stavu školského bazéna, šatní, spích a WC- CZŠ
s MŠ sv. Juraja v Trebišove " - NEOTVÁRAŤ. Adresa, na ktoru sa majú cenové
ponuky doručiť: CZŠ s MŠ sv. Juraja, Gorkého 55, 075 01 Trebišov. V prípade
osobného doručenia uchádzaéi odovzdajú ponuku na sekretariáte.

5.6. Ponuky v elektronickej podobe sa doručujú na adresu: vargo,maja@gmail.cory
Označenie predmetu emailu: CP -Rekonštrukcia havarijného stavu školského
bazéna,šatní, spřch a WC- CZŠ s MŠ sv. Juraja v Trebišove.

Otváranie ponúk
Otváranie ponúk sa uskutoění dňa 24.06.202I o 09:30 hod. v kancelárii riaditeťa CZS
s MS sv. Juraja v Trebišove zatňastí poverených zástupcov verejného obstarávatel'a.

Lehota viazanosti ponuky
Cenová ponuka zostávaplatnápočas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 31.10.2021.

Po d mienky íin an covania p redm e tu zál<azky
8.1. Predmet záů<azky bude ťtnancovaný zrozpočtu verejného obstarávateťa formou

bezhotovostného platobného styku.
8.2. Fakturácia- faktura bude vystavená po odovzdaní aprevzati diela. Splatnosť faktúry

je do 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia verejnému obstarávateťovi.

subdodávatelia
9.1. V prípade, ak whádzač má v úmysle zabezpečiť určitý podiel zákazky

prostredníctvom subdodávateťov, verejný obstarávateť požaduje od uchádzača, aby
v ponuke uviedol nawhovaných subdodávateťov, predmet subdodávok a podiel
zékazl<y, ktorý má v úmysle zadať subdodávateťom, vsúlade sprílohou č. 4 tejto
výzvy,

9.2.Uchádzač, ktorý má vúmysle zabezpečiť určit} podiel zél<azky prostredníctvom
subdodávateťov, berie na vedomie, že navrhovaný subdodávateť musí spírať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu uvedenom v bode 10.4.
tejto výzvy.
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7.
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10. Podmienky účasti uchádzačov
10.1.Uchádzač musí mať oprávnenie na predmet podnikania na daný predmet zákazky.
1O.2.Uchádzaě je povinný predložiť čestné vyhlásenie podťa § 32 ods. 1 písm. f) zákona

o verejnom obstarávaní, že nemá uložený zékaz úěasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený koneěným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu (príloha č. 3 tejto výzvy).

10.3.V prípade, ak uchádzač bude oceňovať stavebné materiály inej značky ako je
uvedená vo výkaze výmer tzv. ekvivalenty (ktoré musia byť minimálne rovnakej
alebo vyššej kvality), je povinný predložiť doklady preukazujúce technické vlastnosti
ponúkaných ekvivalentov stavebných materiálov (napr. produktový list, technický
list a pod.) za účelom overenia splnenia kvalitatívnych parametrov stavebných
materiálov.

10.4.V prípade, ak uchádzač má v úmysle zabezpečíť určitý podiel zákazky
prostredníctvom subdodávateťov, predloží čestné vyhlásenie o subdodávateťoch
(príloha ě.4 tejto výzvy).Subdodávatef musí mať oprávnenie na predmet podnikania
vo vzťahu ktej časti predmetu zákazky, ktoru má subdodávateť plniť. Túto
povinnosť overí verejný obstarávatef na základe zékona č. I77l20I8 Z. z.

o niektorých opatreniach na znižovante administratívnej záťaže využivaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
IJchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok úěasti navrhovaných
subdodávateťov a to čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti
subdodávateťov (príloha č. 5 tejto výzvy).

10,5. V prípade, ak ucháďzač bude realizovať zákazku vo vlastnom mene bez využitia
subdodávateťov, predloží o tom čestné vyhlásenie,

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
ll.l.Najnižšia cena bezDPH za celý predmet zékazky (konečná cena pre verejného

obstarávateťa).

12" Vyhodnocovanie ponúk a informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
12.1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a lyhodnotenie ponúk z hťadiska

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na
záů<7aďe kritéria na vyhodnotenie ponúk. U lchádzača, ktoý sa umiestnil na prvom
mieste v poradí pri vyhodnotení na zéú<Iade kritéria na vyhodnotenie ponúk, verejný
obstarávateť vyhodnotí splnenie podmienok účasti apožíadaviek na predmet
zákazky. Ak dójde kvylúčeniu uchádzaóa alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa
následne splnenie podmienok účasti apožiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho
uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo
zostavenom poradí splňal podmienky účasti apožiadavky na predmet zákazky.
Vyhodnotenie ponúk je neverejné.

l2.2. Yercjný obstarávateť po vyhodnotení ponúk oznámi emailom všetkým uchádzačom
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámí, že
jeho ponuka sa prijíma, ostatným oznámi, že neuspeli.

12.3. S úspešn;ým uchádzačom bude uzatvorcnázmluvao dielo.

13. Obsah ponuky
ponuka musí obsahovať:
- ocenenia predmetu obstarávania t. j. ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu ě. 1

tejto výzvy, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať zauchádzaěa



_ Náwh na plnenie kritérií, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
lchádzaéa.

- dokladypodťabodu l0

14. ĎaKie informácie verejného obstarávateloa
14.1. Verejný obstarávateť si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku

zptedložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú rnýhodné pre
verejného obstarávateťa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného
obstarávateťa.

l4.2. Yerejný obstarávateť móže zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak by sa zmenili
okolnosti, zakďorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

14.3. Verejný obstarávatel' nesmie uzawieť zmluvu o dielo suchádzaěom, kto4ý má
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísany
v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora anie sú zapisaní
v registri partnerov verejného sekíora.

14.4. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením
cenovej ponuky znáša výhradne ucháďzaě bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateťovi.

V Trebišove dňa 16.06.202I

Mgr. Martin Uporský
štatutárny

Prílohy kvýzve:
1. Ocenený Ýkazrnýmer
2. Náwh na plnenie kritérií
3. Čestné r,yhlásenie k preukázaniu podmienok účasti
4. Čestné vyhlásenie uchádzaěa o subdodávateťoch

ó 55, Tre5§ov
2, DlČ:2120885372

5. Čestné vyhlásenie k preukázaniu podmienok účasti subdodávateťov
6. Zmluvao dielo - návrh

4


