Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava- mestská časť Vrakuňa
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Základná škola, Železničná 14, Bratislava- Vrakuňa
Adresa:
Železničná 14, 821 07 Bratislava- mestská časť Vrakuňa
IČO:
30810655
Štát:
Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Mgr. Andrea Macháčová
Kontaktná osoba:
Mgr. Ľubica Vaňková
Telefón:
+421 915 157 903
E-mail:
obstaravanie@zszelba.sk
Adresa webového sídla verejného obstarávateľa (URL): www.zszelba.edupage.org
2. Názov predmetu zákazky: „Bezbariérový vchod a úpravy vchodu“
3. Spoločný slovník obstarávanie (CPV kód):
44221230-6 Posuvné dvere
45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45310000-3 Elektroinštalačné práce
45442110-1 Maľby a natieranie budov
31524120-2 Stropné svetlá
44621100-0 Radiátory
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vybudovanie bezbariérového vchodu do budovy školy a realizácia
ďalších úprav vo vchode do budovy školy. Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený
vo Výkaze výmer, Príloha č.1. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať
obhliadku objektu. Obhliadka objektu je možná v pracovné dni v čase od 8:00-12:00.
V prípade záujmu je potrebné sa vopred ohlásiť na t.č. +421 915 157 903.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:

30 497,55 € bez DPH

6. Miesto a termín uskutočnenia prác:
Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava- mestská časť Vrakuňa.
Termín ukončenia prác do 31.8.2021.
7. Rozsah predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
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8. Rozdelenie predmetu zákazky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý
predmet zákazky.
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie
nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
10. Podmienky predkladania cenových ponuky:
Ponuky je možné doručiť verejnému obstarávateľovi v listinnej alebo elektronickej
podobe.
-

Listinná podoba:
Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou, prípadne
kuriérskou službou pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke
označenej slovami VEREJNÉ OBSTARÁVANIE- NEOTVÁRAŤ a heslom
„Bezbariérový vchod a úpravy vchodu“ na adresu: Základná škola, Železničná 14,
821 07 Bratislava- Vrakuňa. Doručenie je možné v pracovné dni od 8:00 – 11:00 hod.,
do podateľne školy.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa
alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie
ponuky(napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému
obstarávateľovi na vyššie uvedenú adresu(nestačí odovzdanie na prepravu a pod.).
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda
vyhodnocované. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom
vrátené neotvorené.

-

Elektronická podoba:
Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi v elektronickej podobe,
e-mailom, na adresu: obstaravanie@zszelba.sk

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v
štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v
cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to
neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
11. Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 3.8.2021 do 9:00 hod.
12. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.10.2021
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13. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v
ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).
Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi.
Cena musí zohľadňovať opis predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí hospodársky
subjekt zohľadniť fakt, že nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných
nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny musia
zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. Všetky ceny požaduje
verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, podľa matematických
pravidiel.
Ak hospodársky subjekt nie je platiteľom DPH, uvedenie ceny celkom, pričom verejný
obstarávateľ zohľadní cenu uvedenú v poli „Cena celkom v € bez DPH“. Skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, uvedie v cenovej ponuke.
V prípade, ak sa hospodársky subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy
stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu ceny za predmet
zákazky a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.
Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej prílohy
a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek
spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo uskutočnenia stavebných prác.
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že
uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu
ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.
14. Podmienky účasti:
Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať službu v rozsahu, ktorý
zodpovedá opisu predmetu zákazky a uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ overí
splnenie podmienok účasti náhľadom do registra na www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo
do zoznamu hospodárskych subjektov a registra osôb so zákazom, ktorý je vedený
Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade pochybností je uchádzač povinný v lehote
určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok dokladom podľa § 32
ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.
15. Obsah cenovej ponuky:
Cenová ponuka musí obsahovať:
- Ocenený a podpísaný „Výkaz výmer“, Príloha č. 1
- Vyplnený a podpísaný „Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)“, Príloha č.2
- Vyplnený a podpísaný návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení, Príloha č.3
- Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača, Príloha č.4
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16. Kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk: Najnižšia cena
Verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie ponúk tak, že ponuky zoradí podľa
celkových cien v EUR s DPH za predmet zákazky (celkových konečných cien)
ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným
uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu
celkovú cenu v EUR vrátane DPH. Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, uvedie túto
skutočnosť v Návrhu na plnenie kritéria (súťažná ponuka) a uvedie celkovú cenu v EUR
za predmet zákazky.
17. Spôsob vzniku záväzku:
Zmluva o dielo
18. Podmienky financovania:
Predmet zákazky je financovaný z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky. Úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného platobného
styku.
19. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk bude neverejné. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote
na predkladanie ponúk, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk emailom.
20. Ďalšie informácie:
-

-

-

-

Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky
určené verejným obstarávateľom, náležitosti cenovej ponuky a bude mať najnižšiu
celkovú cenu v Eur s DPH. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku
finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z
nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto
výzve na predkladanie ponúk,
d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota
zákazky určená verejným obstarávateľom,
e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
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21. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 26.7.2021

V Bratislave dňa, 26.7.2021

Mgr. Andrea Macháčová, v.r.
riaditeľka školy

Prílohy:
Príloha č. 1- Výkaz výmer
Príloha č. 2- Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)
Príloha č. 3- Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 4- Vyhlásenie uchádzača
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