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VÝZVA  

na predloženie cenovej ponuky  

k predmetu zákazky s názvom  

  

Oprava elektroinštalácie na internáte 

 

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 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“)  

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

  Názov:     Stredná priemyselná škola technická  

  Sídlo:      Komenského 5, 085 42 Bardejov  

  IČO:      00 161 705  

  DIČ:      2020508820       

  Štatutárny orgán:  Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ  

  Kontaktná osoba:  Ing. Jaroslav Bujda  

  Kontakt:    sekretariat@sps-bj.vucpo.sk, 054 / 742 24 50  

  Web:      www.spsbj.sk     

  

2. Druh verejného obstarávateľa:   

  Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.   

  

3. Názov predmetu zákazky:   

Oprava elektroinštalácie na internáte 

   

4. Druh zákazky:  

Zákazka na opravu elektroinštalácie  na internáte 

  

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

  Hlavný slovník:   

         45310000-3 - Elektroinštalačné práce  

         

6. Komplexnosť predmetu zákazky:  

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

V rámci opravy elektroinštalácie je potrebné vykonať odstránenie starej hliníkovej elektroinštalácie 

vrátane krabicových škatúľ a demontáž svietidiel, jedného hlavného a štyroch podružných 

rozvádzačov. Následne je potrebné vysekanie rýh a montáž nových káblových rozvodov pre 

svetelné a zásuvkové obvody z medených káblov, montáž inštalovaných krabíc KU68, 

jednopólových, sériových, striedavých a krížových spínačov, domových zásuviek a prezbrojenie 

hlavného a podružných rozvádzačov NN. Pre oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia je potrebné 

uložiť kábel. V závere je potrebná montáž núdzových svietidiel a spätná montáž demontovaných 

svietidiel. Po ukončení je nutné vykonať vysprávky a nátery a vyhotovenie revízie. 

 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Miesto dodania: Internát pri SPŠT, Sv. Jakuba 28, 08501 Bardejov 

Termín dodania: 10.12.2019 

  

  

9. Maximálna hodnota zákazky:  

Maximálna hodnota zákazky je 28 416,67 EUR bez DPH.  

  

10. Podmienky účasti:  

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť kópiu dokladu o oprávnení 

poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na 

ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Kópia uvedeného dokladu nemusí byť úradne 

overená.  

  

11. Obsah ponuky:  

  Ponuka musí obsahovať:  

a) Cenovú ponuku uchádzača v odporúčanom znení podľa tohto bodu.  

b) Doklady podľa bodu 10 Podmienky účasti.  

    

Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné:  

  

Cenová ponuka našej firmy na dodanie predmetu zákazky s názvom Oprava elektroinštalácie na 

internáte  

je .............,- EUR  celkom bez DPH. 

Špecifikácia cien sa uvádza do tlačiva ZADANIE,  ktorý je prílohou výzvy.  

  

12. 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.  
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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.   

    

13. Predkladanie ponúk:  

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzači nemajú nárok na úhrady 

nákladov spojených  účasťou v tejto súťaži.  

Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe v zalepenej obálke s doručenkou, 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: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“  

- heslo súťaže „Oprava elektroinštalácie na internáte“.  

     

 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 6.9.2019  do 13,00 hod.  

 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do  súťaže, 

a teda nebudú vyhodnocované.  

  

14. Termín otvárania ponúk: 

 Termín otvárania ponúk je: 9.9.2019 o 10,00 hod. v riaditeľni SPŠT. 

 

15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR bez DPH.           

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy na poskytnutie služby. 

  

V Bardejove, dňa 30.8.2019    

  

                       Ing. Jaroslav Bujda  

                              riaditeľ školy       

  


