Základná škola s materskou školou Čebovce
Na Parlagu 1, 991 25 Čebovce
Základná škola ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 pís. d) zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov vypracovala:

Výzvu na predloženie cenovej ponuky
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Základná škola s materskou školou Čebovce
Sídlo:
Na Parlagu 1, 991 25 Čebovce
IČO :
37831810
DIČ :
2021641919
Zastúpený:
Ing. Perla Jaskó Deáková – riaditeľka školy
Kontaktná osoba za verejné obstarávanie:
Miloslav Bobík
Kontakt:
mobil: , tel. 0903618417
email: miloslavbobik@gmail.com
Bankové spojenie:
VUB Banka
Číslo účtu:
1637928759/0200
IBAN:
SK8602000000001637928759
SWIFT:
SUBASKBX

2.

Predmet zákazky: zákazka na (uskutočnenie stavebných prác)
s názvom: Oprava sociálnych zariadení v ZŠ s MŠ Čebovce
CPV: 45214210-5
Finančný limit: max. 30.000 Euro s DPH – výška pridelených prostriedkov na
riešenie hav. stavu
Opis predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje vykonať nevyhnutné stavebné
práce súvisiace s odstránením havarijného stavu – 1. etapa: So -hyg. zariadenia : prízemie
- blok C poschodie - blok C. Súčasný a požadované stav je opísaný v Sprievodnej
správe, ktorá tvorí súčasť tejto Výzvy a súčasťou sú aj pôdorysy /doterajší stav
a navrhovaný stav. Stavebné práce sa budú vykonávať aj v rámci vyučovacieho procesu.

3.

4.

Lehota a miesto plnenia: od výberu dodávateľa – ZŠ s MŠ Čebovce od uzavretia
zmluvy: do 31.03.2015

5.

Cena a spôsob určenia ceny:
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom
zákazky,
- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, cena bez DPH , sadzba a výška
DPH, cena s DPH.

6.

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 25/
2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Ich splnenie
preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona, resp. § 128 zákona. Verejného obstarávania sa
môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia:
1. podľa § 26 ods. 1 zákona
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov
Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku;
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia;
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
f) je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na
ktorú predkladá uchádzač ponuku;
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie
odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, kedy
prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou,
ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona,
ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu,

náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa
vymáhajú výkonom rozhodnutia.
2. podľa § 26 ods. 2 zákona
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti stanovených v bode 1:
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri
mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení poskytovať službu,
f) písm. h) čestným vyhlásením,
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
3. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname
podnikateľov.
4. Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte Európskej
únie (ďalej len členský štát), je na účely zápisu a zmeny údajov v zozname podnikateľov
oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského
štátu, alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad,
vydaný príslušným orgánom iného členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie
skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname podnikateľov.
5. Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo
obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
záujemcu/uchádzača.
6. Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie
odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejného
obstarávania vylúčený.
7. Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode
obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho
zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva
alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným
rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa bodu 6 plynie odo dňa,
kedy sa rozhodnutie stane konečným.
8. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci sa rozumie: a) právoplatné
rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, b)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná
žaloba, c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo
postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo d) iný právoplatný
rozsudok súdu.
9. Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa bodu 1 písm. g) spĺňa aj ten,
komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného
predpisu.
10. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1 písm. g) zákona
preukazuje verejný obstarávateľ.
11. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky
účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1 písm. f) zákona preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Splnenie podmienky účasti

možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa
§ 44 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom požadovať
Technickú a odbornú spôsobilosť preukáže podľa § 28 ods. 1 pís. g) zákona o VO:
Uchádzač sa preukáže údajmi o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy resp. stavebných prác Verejný
obstarávateľ požaduje aby osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za Riadenie
stavebných prác preukázala:
1 Odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, t. j. musí mať
osvedčenie o odbornej spôsobilosti, resp. o vykonaní odbornej skúšky - odborné
zameranie pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci
s originálom odtlačky pečiatky a originálom podpisu tejto odborne spôsobilej osoby.
2. Vyhlásenie uchádzačom deklarovanej odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie
stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa
predmetu zákazky

.

7.

Predložená ponuka musí obsahovať:
- Požadované doklady podľa bodu 6, nie staršie ako 3 mesiace k dátumu otvárania ponúk
- vyplnený výkaz výmer
- návrh zmluvy o dielo, podpísaný konateľom spoločnosti v 2 vyhotoveniach

8.

Ponuku predložte v lehote do: 27.1.2015 /utorok/ do 10,00 hodín
Poštou alebo osobne na adresu: Miloslav Bobík, Písecká 745/9,
990 01 Veľký Krtíš
Označenie obálky: ponuku predložte v uzavretom obale označenom menom
zákazky: Oprava sociálnych zariadení rok 2015 – ZŠ Čebovce
a heslo Neotvárať!

9.

Hodnotenie ponúk:
- Cena predmetu zákazky vrátane DPH váha 100%
- vzorec výpočtu ceny: [(cenamin / cenanavrh) * (body)
Víťazom sa stane uchádzač, ktorý dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie
ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov. Ak víťazný
uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu v uvedenej lehote, obstarávateľská
organizácia uzatvorí zmluvu s uchádzačom ktorý sa umiestnil ďalší v poradí po
splnení podmienok účasti..

10.

Použitie elektronickej aukcie: Nie

11.

Obhliadka miesta stavebných prác:
Obhliadka bude možná v pracovných dňoch od 08.00 do 12.00 hod. Obhliadku je

nutné dopredu telefonický dohodnúť s riaditeľkou školy, číslo telefónu:
+421 47/4882116

V Čebovciach
Dňa: 19.1.2015
v.r
Ing.Perla Jaskó Deáková
riaditeľka školy
Prílohy:
- Nevyplnený výkaz – 2 výkazy vo formáte Excel
- Sprievodná správa
- Výkresy
- Návrh zmluvy o dielo

