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VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky 

k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky s názvom 
 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „Oprava strechy telocvične 
SOŠ Stará Ľubovňa“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
 Názov:   Stredná odborná škola 
 Sídlo:   Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa 
 IČO:   00 159 531 
 DIČ:   2020725850    
 Štatutárny orgán:  PaedDr. Vladimír Buvalič, riaditeľ školy 
 Kontaktná osoba:  PaedDr. Vladimír Buvalič 
 Kontakt:   vladimir.buvalic@sosjsl.sk 
 Web:   www.sosjsl.sk 
 
2. Názov predmetu zákazky:  
 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „Oprava strechy telocvične SOŠ 
Stará Ľubovňa“. 

 
3. Druh zákazky: 
 
 Zákazka na poskytnutie služieb. 

 
4. Komplexnosť predmetu zákazky: 
  

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
 
5. Opis a rozsah predmetu zákazky: 
 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby 
„Oprava strechy telocvične SOŠ Stará Ľubovňa“, pozostávajúcej z kompletnej projektovej 
dokumentácie vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer. Uvedená stavba bude realizovaná 
v rámci projektu realizovaného na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov z 
Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby 
energie pri prevádzke verejných budov. 

 
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
 
 Miesto dodania: Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa. 
 

Termín dodania: najneskôr do 1 mesiaca odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. 
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7. Obsah ponuky: 
 Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné: 
 

„Cenová ponuka našej spoločnosti na dodanie predmetu zákazky s názvom Projektová 
dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „Oprava strechy telocvične SOŠ Stará 
Ľubovňa“ je  ............,- EUR celkom bez DPH.“ 

 

Názov položky 
Cena celkom 

v EUR 
bez DPH 

DPH (20 %) 
Cena celkom v 

EUR 
s DPH 

Projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie stavby „Oprava strechy 
telocvične SOŠ Stará Ľubovňa“ 

 
 

 

 
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
  

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.   

 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:   

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  
 výška a sadzba DPH,  
 navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.  

  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.  

 
9. Predkladanie ponúk: 
 

Ponuky sa predkladajú v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: 
vladimir.buvalic@sosjsl.sk, alebo v listinnej podobe v zalepenej obálke osobne alebo poštou, 
príp. kuriérom na adresu sídla verejného obstarávateľa, ktorá musí obsahovať nasledujúce 
údaje: 

 obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača 
 názov a sídlo verejného obstarávateľa 
 text: „PHZ – NEOTVÁRAŤ!“ 
 heslo súťaže „SOŠ – projektová dokumentácia“. 

 
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 02.03.2016 do 16.00 hod. 
 
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do 
súťaže, a teda nebudú vyhodnocované. 
 

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 
 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je priemerná cena celkom v EUR bez DPH. 
 
 
 
V Starej Ľubovni, dňa 25.02.2016       
 
        PaedDr. Vladimír Buvalič 
                  riaditeľ školy 


