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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  
Jarmočná 108, 064 01  Stará Ľubovňa 

___________________________________________________________________________ 
                                                                                                       

O Z N Á M E N I E 
o zadávaní zakázky s názvom 

„Oprava a údržba, výmena oceľových dverí a okien v stravovacom a ubytovacom 
objekte, telocvični a objekte teoretického vyučovania za alumíniové dvere a okná“ 

 
 

Stredná odborná škola 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 „Oprava 
a údržba, výmena oceľových dverí a okien v stravovacom a ubytovacom objekte, telocvični 
a objekte teoretického vyučovania za alumíniové dvere a okná“.  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO  
Názov verejného obstarávateľa: Stredná odborná škola  
Sídlo: Jarmočná 108, 064 01  Stará Ľubovňa 
Štatutárny zástupca: PaedDr. Vladimír Buvalič, riaditeľ školy  
IČO: 00 159 531         
DIČ: 2020725850          
Tel.: 052 / 716 43 11             
E-mail: vladimir.buvalic@sosjsl.sk  

 
2. Predmet obstarávania: 

Predmet zákazky: „Oprava a údržba, výmena oceľových dverí a okien v stravovacom 
a ubytovacom objekte, telocvični a objekte teoretického vyučovania za alumíniové 
dvere a okná“. 
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby  „Oprava 
a údržba, výmena oceľových dverí a okien v stravovacom a ubytovacom objekte, 
telocvični a objekte teoretického vyučovania za alumíniové dvere a okná“ vrátane 
demontáže, montáže a výspraviek ostenia podľa výkazu výmer – výpisu prvkov okien a dverí 
pre stravovací a ubytovací objekt a objekt teoretického vyučovania, vypracovaného 
projektantom Ing. Tiborom Petríkom, Mierová 14, 064 01  Stará Ľubovňa.  
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výkaze výmer – výpisoch prvkov okien a 
dverí pre stravovací a ubytovací objekt, telocvičňu  a objekt teoretického vyučovania, ktoré sú 
prílohou tejto výzvy.  
Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ je možné nahradiť ekvivalentnou ponukou 
(ekvivalentom). V prípade, ak sa vo výkaze výmer nachádza akýkoľvek odkaz na konkrétnu 
značku alebo typ (názov výrobku, materiálu alebo výrobcu), je možné nahradiť ekvivalentnou 
ponukou (uchádzač tu môže navrhnúť rovnocennú, resp. ekvivalentnú náhradu), ktorá však 
musí dosahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne 
navrhované. 
Verejný obstarávateľ určuje záruku na predmet zákazky 60 mesiacov.  

 
3. Postup obstarávania: 

§ 117 ZVO – zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác. 



Zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Oprava a údržba, výmena oceľových dverí a okien v stravovacom a ubytovacom 
objekte, telocvični a objekte teoretického vyučovania za alumíniové dvere a okná“ 

Strana 2 z 3 

 
4. Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov prostredníctvom zriaďovateľa 
Prešovského samosprávneho kraja. 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač fakturoval za vykonané práce                    
na základe dvoch čiastkových faktúr, a to samostatne podľa jednotlivých objektoch. 
 

5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 
61.009,00 EUR bez DPH. 
 

6. Ohliadka miesta plnenia zákazky: 
 Ohliadka miesta plnenia zákazky je možná. Záujemcovia majú možnosť  vykonať ohliadku 

miesta plnenia zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať 
na prípravu a spracovanie ponuky. Termín ohliadky si môžu záujemcovia dohodnúť vopred 
telefonicky na telefónnom čísle, uvedenom v tejto výzve. Náklady spojené s ohliadkou znášajú 
záujemcovia bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 
7. Miesto a termín plnenia zákazky:  

 Miesto plnenia zákazky (realizácia stavebných prác): Stredná odborná škola, Jarmočná 
108, 064 01  Stará Ľubovňa. 

 Začatie plnenia zákazky: do 3 dní odo dňa prevzatia staveniska. 
 Ukončenie plnenia zákazky: najneskôr do 25.08.2016. 
 

8. Podmienky účasti: 
 Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť: 

 kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napr. 
výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo živnostenské 
oprávnenie). Uvedený doklad je možné v ponuke uchádzača nahradiť aj informáciou 
uchádzača, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. 

 
9. Obsah ponuky: 

Ponuka bude obsahovať: 
 doklad podľa bodu 8. Podmienky účasti, 
 návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1), 
 cenovú ponuku uchádzača – ocenený výkaz výmer – rozpočet v tlačenej forme 

(Príloha č. 2). 
 

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom plnenia predmetu 
zákazky. 

 
10. Pokyny k predloženiu ponuky: 

Spôsob predloženia ponuky: osobne, poštou alebo kuriérom.  
Uchádzač predloží cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením: „Ponuka: súťaž – 
neotvárať“ a s označením heslom súťaže „Oprava a údržba, výmena oceľových dverí 
a okien v stravovacom a ubytovacom objekte, telocvični a objekte teoretického 
vyučovania za alumíniové dvere a okná“, na adresu Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 
064 01  Stará Ľubovňa. 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 16.05.2016 o 11:00 hod. 
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Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. 
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane 
DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie, že nie je platcom DPH                          
a v cenovej ponuke uvedie konečnú cenu. 
 

11. Komplexnosť zákazky:  
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
 

12. 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 a požiadavky účasti 
verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku 
príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.  
 

13. Lehota viazanosti ponúk: 
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk. 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 30.06.2016.  
 

 
 
 

V Starej Ľubovni, dňa 29.4.2016 
          PaedDr. Vladimír Buvalič  
                                         riaditeľ školy  
 
 
 
Prílohy: 

1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
2. Výkaz výmer – výpisy prvkov okien a dverí  


