
 

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA 
         Trieda SNP 104, 040 11 Košice 

    

 

Košice  21.5. 2021                                                                                                                                                          E.č. 107/2021 
 

Výzva na predloženie  ponúk 
(prieskum trhu na stanovenie PHZ a výber zmluvného partnera) 

 
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice, IČO: 00521965 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) pre účely výpočtu a 
určenia predpokladanej hodnoty zákazky predmetu: „Revízie elektrických zariadení “ (ďalej aj ako „predmet zákazky“) 
uskutočňuje tento prieskum trhu, všetko v súlade s § 6 (postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou) Zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“). 

 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Verejný obstarávateľ:  Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice  

     Sídlo :                             Trieda SNP 104, 040 11  Košice  
       IČO :                                00 521 965                          
       Štatutárny zástupca:   PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka      
       Telefón:                          055/ 6415166                      
       E-mail:     skola@ssske.sk                     
                Kontaktná osoba pre informácie ohľadom prieskumu trhu: Ing. J. Drabyčová , 055/6415 168      
          

1. Druh zákazky:                služba  
2. CPV kód:                         71314100-3    služby súvisiace s elektrinou 

 
3. Názov predmetu zákazky:  „ Revízie elektrických zariadení“ 

 
4. Opis predmetu zákazky  

Predmetom zákazky je zabezpečenie revízii,  vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok existujúceho 

elektrického zariadenia  vo vymedzených objektoch Strednej športovej školy, Trieda SNP 104 Košice  a to :  

a) Školský internát, Trieda SNP 104, Košice   

b) Školská jedáleň,  Trieda SNP 104, Košice   

c) Škola:  

• Garáž č. 1, 2, 3 ,   Trieda SNP 104, Košice 

• Telocvičňa v areáli DPMK, Bardejovská ul. , Košice 

• Šatne – ihrisko, Popradská ul., Košice 

• Regeneračné stredisko, Werferova 10, Košice    

Požiadavkou zo strany zadávateľa je vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení, 
špecifikovanej nasledovne:  
a) Pri revíziách budú vykonané úkony popísané v  platných právnych predpisoch a platných STN. 

b) Výstupom z odbornej prehliadky a odbornej skúšky bude správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške, 

ktorej obsah a spracovanie bude zodpovedať platným právnym predpisom a platným STN .     

               Súčasťou predmetu zákazky sú aj súvisiace služby spojené s prepravou na miesto výkonu OP a OS, vrátane miesta  
                dodania.  
 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný.            
 

                Uvedená zákazka si vyžaduje obhliadku priestorov v ktorých je potrebné vykonať OP a OS z dôvodu oboznámenia  

                sa so skutkovým stavom a ich dispozičného riešenia.  Prehliadku odporúčame uskutočniť najneskôr do  

                27.05.2021,  počas pracovných dní, v čase od 8.00 do 14,00 hod. Pracovný čas obhliadky je potrebné dohodnúť  

                vopred s kontaktnou osobou – p. Klik na t.č. 055/6415 167, prípadne na čísle MT:  0903 628 084. 

  

5.     Predpokladaná hodnota zákazky: 
a. Predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe výsledkov prieskumu trhu. 



b. Ak predložené cenové ponuky budú porovnateľné a nepresiahnu výšku finančného limitu zákazky s nízkou 
hodnotou v zmysle ZVO a zároveň výšku finančného limitu pre túto zákazku, verejný obstarávateľ využije 
získané informácie z tohto prieskumu trhu pre uskutočnenie postupu zadávania zákazky podľa  § 117 ZVO 
a pre výber zmluvného partnera na plnenie zákazky a vyhodnotí predložené cenové ponuky ako návrhy na 
plnenie kritéria predložené uchádzačmi, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti a požiadavky uvedené 
v tejto výzve, a to postupom uvedeným v tejto výzve, pokiaľ s daným postupom zadávania zákazky s nízkou 
hodnotou uchádzač preukázateľne  v Prílohe č. 1 – Návrh na plnenie kritéria, vyjadrí súhlas.  

c. Finančný limit  pre túto zákazku :   8.160,00  EUR bez DPH 

 

6.     Spôsob vzniku záväzku :  Výsledkom prieskumu trhu bude objednávka (zmluva)  

 

7.     Miesto plnenia :   Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice  

 

8. Podmienky účasti :  
         Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu  s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 

ods.1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. 
Ustanovenie § 11 ZVO nie je dotknuté.  
• Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia:  
a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) 

zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí 
predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky v súlade 
s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je 
uchádzač zapísaný.  

b) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie   
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám 
na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto 

registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  
c) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa 

§ 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.f). 
 

9.    Podmienky financovania:  
• Cena uvedená  v ponuke je záväzná počas celého obdobia  platnosti  zmluvy/ objednávky. 

• Predmet zákazky  je financovaný  z vlastných  prostriedkov  obstarávateľa   

• Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.  

• Cena za predmet zákazky  bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet  úspešného uchádzača na 

základe vystavenej faktúry  a prevzatí predmetu plnenia.  Verejný obstarávateľ požaduje 30 dňovú lehotu 

splatnosti faktúry odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.  

• Vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa platného právneho poriadku SR, špecifikáciu 

fakturovanej sumy a špecifikáciu predmetu zákazky.     

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia 
10.1. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe kritéria najnižšia cena, t.j. najnižšia 

cena s DPH v mene EUR za celý predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné.  
10.2. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk predložených uchádzačmi podľa hodnoty 

navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu s DPH.    
Ponuka s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na 1. 
mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej 
ponuky.  

10.3. Verejný obstarávateľ u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí úspešnosti na 
základe vyhodnotenia kritéria – najnižšej celkovej ceny za predmet  zákazky s DPH, vyhodnotí 
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.  V prípade ak dôjde k vylúčeniu 

uchádzača, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky  
u ďalšieho uchádzača,  ktorý sa umiestnil na prvom mieste v novo zostavenom poradí.  
 



11. Predkladanie cenovej ponuky: 
11.1. Oslovený subjekt – uchádzač, môže predložiť len jednu cenovú ponuku. 
11.2. Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EUR. 
11.3. V poskytnutej informácii sa uvedie cena za predmet zákazky bez DPH a s DPH. Navrhovanú 

zmluvnú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta.   
11.4. Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, 

pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 
V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko čo je nevyhnutné na riadne dodanie 
služby, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 

11.5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu bez DPH a zároveň aj ako cenu 

konečnú. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač vo svojej ponuke.  

11.6. V prípade, ak úspešný uchádzač uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa po predložení ponuky 

platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.  

11.7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  

11.8. Predložená cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, 
adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, IČO, DIČ, meno a priezvisko kontaktnej 
osoby, kontaktné telefónne číslo, emailová adresa) 

 

12. Spôsob predloženia  a obsah ponuky:  
12.1. Cenová ponuka sa predkladá v písomnej podobe prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, 

osobne alebo v elektronickej podobe – mailom, najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk.  
Ak sa ponuka  predkladá v listinnej forme, musí byť doručená v uzatvorenom nepriehľadnom 
obale, označenom adresou verejného obstarávateľa, obchodným menom a sídlom uchádzača 
a slovami:  „ Neotvárať – cenová ponuka: Revízie elektrických zariadení“ 
 

12.2. Obsah ponuky:  
• Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenia kritéria  (v prípade predloženia ponuky na e-mailovú  
         adresu, je potrebné predložiť scan Prílohy č. 1 s podpisom oprávnenej osoby) 
• Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie  (k § 32 ods.1 písm. e) a písm. f) ZVO – v prípade predloženia na  
        e-mail je potrebné predložiť scan s podpisom oprávnenej osoby)  

 

13. Lehota  a miesto na predkladanie ponuky :  

• Ponuky je potrebné doručiť na adresu :    Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 040 11  Košice 
Alebo na e-mailovú adresu: skola@ssske.sk  
 

• Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa :    31.05.2021   do  08:00 hod 
 

• Cenové ponuky musia byť doručené v stanovenej lehote. 
 

• Cenová ponuka predložená  listinne po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk sa vráti 
odosielateľovi neotvorená, ak odosielateľ bude známy.  

• Cenové ponuky doručené v lehote na predkladanie cenových ponúk sa nevracajú. Zostávajú ako 
súčasť dokumentácie postupu verejného obstarávania.  

• Lehota viazanosti cenových ponúk : uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty stanovenej verejným obstarávateľom t.j. 2 mesiace.  

  
 

14.  Termín dodania predmetu zákazky : jún-júl 2021    

 
15. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:  

                V tejto Výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky, Ďalšie súťažné podklady sa preto  
                neposkytujú.  

mailto:skola@ssske.sk


 

16. Ďalšie informácie:  
16.1. Do procesu vyhodnotenia cenových ponúk zadávania zákazky s nízkou hodnotou budú zaradené len cenové 

ponuky uchádzačov, ktorí dali súhlas s využitím  predloženej cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou 
hodnotou a splnili požiadavky a podmienky uvedené v tejto výzve  

16.2. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom / písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.  
16.3. Úspešný uchádzač predloží objednávateľovi potvrdenie „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti“ na vykonávanie 

činnosti na vyhradenom technickom zariadení  elektrickom pre stupne odbornej spôsobilosti podľa  § 22 vyhlášky 
č. 508/2009   

16.4. Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka / *S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 
16.5. Ak úspešný uchádzač a akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na 

uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.  
16.6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 

predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami obstarávateľa.  

16.7. 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 požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  

• Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie     
16.8.   Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní stanovené  

formálne pravidlá procesu a postupu ich zadávania. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou,     

postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstarávanie predmetu zákazky a jeho zadanie boli primerané jeho  

kvalite a cene,   všetko za dodržania základných princípov verejného obstarávania a podpory riadnej hospodárskej 

súťaže.  

             V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere  

             najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania  zákazky § 117 nie je možné podať námietky. 

  
 

                                              
 
 

 

 

 

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

                                                                                                                                   riaditeľ/ ka  školy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha:   Príloha č. 1 – návrh na plnenie kritéria (cenová ponuka) 
                 Príloha č. 2 -  čestné prehlásenie uchádzača  

 

    
 

 



Príloha 1 
 

Stredná športová škola,  Trieda SNP 104, 040 11  Košice 

            
Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

 
 
 

 Názov zákazky :     „Revízia elektrických zariadení“  

 

Obchodný názov  

Sídlo  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH  

Platca / neplatca DPH *  

Kontaktná osoba  

Telefón   

e-mail  

 
Cenová ponuka 

 

 
OP a OS elektrickej inštalácie   

MJ  Cena bez 
DPH 

DPH 
20% 

Cena s DPH 

a) Školský internát  
 

Kpl    

b) Školská jedáleň 

 
kpl    

c) Škola :    garáž  č. 1, 2, 3   
               telocvičňa  - Bardejovská ul.,  
               šatne/ihrisko – Popradská ul. , 
               regeneračné stredisko – Werferova ul. 

kpl    

 
Cena celkom 

 
 

   

 
 
Súhlasím s tým, aby táto cenová ponuka predložená na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky bola okrem 
využitia pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky využitá a vyhodnotená v následnom zadávaní zákazky s nízkou 
hodnotou, ak to bude uplatniteľné:                                       áno / nie* 
 

 
 
 
Dátum:    .................................                                            ..........................................................         
 

                                                                                            (pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača) 
                                                    

 

 



 

Príloha 2 

 
 

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice  
 
 
 

Č E S T N É    V Y H L Á S E N I E 

 

uchádzača  

 
 
Obchodné meno  : ................................................................................................ 

 sídlo :                     ................................................................................................ 

                                                          

Týmto čestne vyhlasujem (e), že:   
 
1. súhlasím(e) s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom: „Revízie  

    elektrických zariadení“, ktoré určil verejný obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách  

    a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,   

2. všetky predložené  vyhlásenia, doklady, dokumenty  a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

3. Nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v  

    Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, (§ 32 ods. 1 písm. f),   

4. mám(e) oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá  

    predmetu zákazky  (§ 32 ods. 1 písm. e),  

5. spĺňam(e) všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytnem (e) verejnému  

    obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré sú čestným vyhlásením nahradené,  

6. nie som (nie sme) v konflikte záujmov podľa § 23 Zákona o verejnom obstarávaní,  

7. Vyhlasujem(e), že dávam(e) písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto  

    verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov  

    v znení neskorších predpisov,  

8. Vyhlasujem(e), že  dávam(e) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie  

    verejného obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky,  

    v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 

V ________________, dňa _______2021 

 

 

 
                                                                                             –––––––––––––––––––––––––––––     

                                                                     (pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača) 
 


