
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Mesto Poprad, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1, písm.b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

„Modernizácia odbornej učebne – stavebné práce“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mesto Poprad 

Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 

Štatutárny zástupca:  Ing. Anton Danko 

IČO:    00 326 470     

DIČ:         2021031144 

IČ DPH:   SK2021031144 podľa §7a 

Tel.:         052/7167 111, 052/7167 259, 0918526985 

Fax:          

E-mail:     michaela.gallikova@msupoprad.sk, lenka.kocsisová@msupoprad.sk 

Internetová stránka: www.poprad.sk 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

2.1 Osobné doručenie : V súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia pandémie ochorenia Covid19, Vás 

prosíme, aby ste namiesto osobné doručenia využili možnosť doručenia cenovej ponuky : 

2.2 Poštou : ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1 

2.3 Prostredníctvom elektronickej pošty: zaslať e-mail: michaela.gallikova@msupoprad.sk. Obálka 

cenovej ponuky pri poštovom doručení musí obsahovaťidentifikáciu prekladateľa ponuky (obch. meno 

a sídlo)  a označenie „CENOVÁ PONUKA – Modernizácia odbornej učebne – neotvárať“, 

V prípade zaslania e-mailu -predmet označený ako – „cenová ponuka – „Modernizácia odbornej 

učebne – neotvárať“ 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Michaela Galliková 

4. Predmet obstarávania: Modernizácia odbornej učebne – stavebné práce. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
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Zmluva o dielo  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): predmetom zákazky je montáž 

plastových dverí a okien, vrátane utesnenia. Súčasťou dodávky sú plastové presklené steny 

s jednoduchým zasklením vrátane príslušenstva. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  4 761,58  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Spojená škola, Letná ulica, Poprad 058 01 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: nástup do 5 dní od 

účinnosti zmluvy o dielo, 30 dní od odovzdania staveniska. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Výkaz výmer 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program  

12. Lehota na predloženie ponuky: 21.04.2020, 12,00 hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo emailom  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 

Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za vykonanie prác 

musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že 

uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

a. Vyplnený a podpísaný Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  

b. Vyplnený výkaz výmer 

c. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči 

verejnému obstarávateľovi nepreukazuje. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti 
osobného postavenia overí na portáli www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych 

subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným 

Úradom preverejné obstarávanie. 

d. Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy 

16. Otváranie ponúk: 21.04.2020, 14,00, Mestský úrad Poprad, referát verejného obstarávania, Trakt B, 

prvé poschodie. (dopísať podľa alenky a tejto situácie. Resp. pozrieť usmernenia) 

17. Postup pri otváraní ponúk:  

17.1 Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým 

uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehota n apredkladanie ponúk.  

17.2 Uchádzač môže byť pri otvráaní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní 

ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štaturárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 

uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou 
dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača  sa preukáže preukazom 

totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie. 

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.10.2020 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: PaedDr. Lenka Kocsisová, 052/7167 239 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

20.1 Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje parvo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako 

predpokladaná hodnota zákazky. 

20.2 Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 12 nebude 

ďalej zaradená do hodnotiace procesu.  

20.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzue parvo odmietnuť ovšetky predložené ponuky.Verejný 
obstarávateľ následne zašle uchádzačom informácií o odmienutí ponuky spolu s odôvodnením. 
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20.4 Povinnosť dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s 

uskutočnením prác, kedykoľvek počas platnosti a účinosti Zmluvy o poskynutí NFP, a to oprávnenými 

osobami na výkon tejto kontroly/auditu  a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

20.5  Účinnosť zmluvy je naviazaná na poskytnutie nenávratného finančného príspevku a výsledok 

kontroly predmetného VO zo strany poskytovateľa. Ak nebude pridelený finančný príspevok,alebo 

výsledok predmetnej administratívnej kontroly VO nebude kladný, nie je splnená podmienka pre 

nadobudnutie účinnosti zmluvy. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa 

zmluva s úspešným uchádzačom stane účinnou. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania 

Prijímateľ (resp. Objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť Dodávateľa. 

      

       21. Zodpovedné osoby  

       Meno a priezvisko zodpovednej osoby za odbornú časť: 

       PaedDr. Lenka Kocsisová, oddelenie školstva..............................v,r............................................................  

       PeadDr. Edita Pilárová – vedúci oddelenia školstva.......................v,r.........................................................   

       Meno a priezvisko zodpovednej osoby za verejné obstarávanie: Mgr. Michaela Galliková..…v.r….......... 

 

 

Prílohy:  

 

Príloha č.1 - „Návrh na plnenie kritéria“ 

Príloha č. 2 – „Výkaz výmer“ 

 
 


