
VÝZVA NA PREDLOŽENIE  PONUKY 
 (zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
 
 

1   IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov Obchodná akadémia Stará Ľubovňa 
Sídlo Jarmočná 132, 064 01  Stará Ľubovňa 
IČO 17151091 
DIČ 2020704620 
Zastúpená RNDr. Vierou Mikulovou, riaditeľkou školy 
Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a. s. 
Číslo účtu 8826933110/5600 
Telefón 052/42 800 30 
E-mail sekretariat@oa-sl.vucpo.sk 
Osoba zodpovedná za výzvu Ing. Tomková Mária 

Kontakt 
052/42 800 33 
E-mail: ekonom@oa-sl.vucpo.sk 

Osoba zodpovedná za technickú 
špecifikáciu 

RNDr. Viera Mikulová 

Kontakt 
052/42 800 31, 0905 368 244 
E-mail: riaditel@oa-sl.vucpo.sk 

   
 
2   POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
Zákazka na dodanie služby – zákazka obstarávaná postupom podľa § 9 ods. 9 Zákona  č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  
CPV:  71242000- 6 – Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 
 
 
3   NÁZOV, PREDMET VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A JEHO ŠPECIFIKÁCIA  

 Názov predmetu obstarania – TELOCVIČŇA 

 Opis predmetu verejného obstarávania - predmetom obstarávania je spracovanie 
projektovej dokumentácie  pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie s prvkami 
realizačného projektu  

 Špecifikácia predmetu obstarávania – účelom projektovaného diela je zabezpečiť 
výučbu telesnej a športovej výchovy pre žiakov strednej školy v areály školy. Telocvičňa 
nadväzuje na jestvujúci komplex školy. Predpokladané členenie stavby na profesie:  

        SO-01  Telocvičňa 
 SO-02  Miestne komunikácie 
 SO-03  Úpravy územia 
 SO-04 NTL plynovod 
 SO-05 Vodovodná prípojky 
 SO-06 Kanalizačná prípojka 
    SO-07 „NN“ el. kábelová prípojka 

Predpokladané členenie stavby a rozsah profesii môžu byť upravené počas realizácie zákazky 
na základe odborného posúdenia zhotoviteľa projektu. V tomto zadaní predstavujú len 
orientačný rozsah.  Východiskovým podkladom pre projektovanie je Architektonicko-objemová 
štúdia (február 2014). 
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4   MIESTO DODANIA ZÁKAZKY  A ROZSAH SLUŽIEB 
Miestom dodania tovaru  je sídlo verejného obstarávateľa – Obchodná akadémia, Jarmočná 
132, 064 01  Stará Ľubovňa  osobne.  
Rozsah služieb: 

 dokumentácia pre územné rozhodnutie  

 4 výtlačky  dokumentácie pre územné rozhodnutie v papierovej podobe   

 1 krát na CD nosiči vo formáte PDF  

 dokumentácia pre stavené povolenie  

 6 výtlačkov  - komplexná sada pre stavebné povolenie v papierovej podobe 

 3 výtlačky – rozpočet v papierovej podobe 

 3 výtlačky -  výkaz výmer v papierovej podobe 

 2  ks nosič CD (projekt v elektronickej podobe vo formáte PDF)  
Projektant je povinný zohľadniť  a zapracovať dispozičné pripomienky verejného obstarávateľa 
k Architektonicko-projektovej štúdii, dielo v jednotlivých etapách spracovania konzultovať 
s verejným obstarávateľom zastúpeným riaditeľkou školy, poskytnúť verejnému obstarávateľovi  
poradenstvo pri zabezpečovaní vyjadrení (príp. posudkov) dotknutých orgánov až do vydania 
stavebného povolenia.  
 
 
5   PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY  
Celková predpokladaná hodnota zákazky za celý predmet zákazky nesmie prekročiť  sumu  
20 000,00 EUR bez DPH.  
 
 
6   CENA A SPÔSOB JEJ  URČENIA 
Cena v ponuke bude stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena konečná.  
Cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo, jednotková cena 
bez DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto 
skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky 
náklady spojené s predmetom zákazky (zabezpečenie podkladov pre spracovanie projektovej 
dokumentácie a pod.) 
 

 
7   OBSAH PREDKLADANEJ PONUKY  
Vypracovanú záväznú ponuku (v jednom vyhotovení podpísanú zodpovednou osobou) 
obsahujúcu  

 základné údaje o uchádzačovi (obchodné meno, sídlo, adresa prevádzky, meno 
a priezvisko štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktné údaje – 
adresa, číslo telefónu, mobil, e-mail) 

 cenovú kalkuláciu podľa bodu 6 

 originál dokladu alebo jeho overená kópia o oprávnení poskytovať službu  na predmet 
činnosti súvisiaci s predmetom zákazky, pričom uchádzač zapísaný v zozname 
podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže nadradiť požadované 
doklady predložením platného potvrdenia, ktoré vydal  Úrad pre verejné obstarávanie  

Zo súťaže budú vylúčené všetky ponuky, ktoré nebudú spĺňať predpísané náležitosti.  
 

 
 
 



8   PREDKLOŽENIE PONUKY 
Ponuku a doklady požadované verejným obstarávateľom je potrebné predložiť najneskôr 
14. 03. 2014 do 9.30 h poštou alebo osobne. Adresa doručenia:     

 zaslanie poštou – Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01  Stará Ľubovňa 

 osobné doručenie – sekretariát Obchodnej akadémie, Jarmočná 132, Stará  
Ľubovňa. Pri osobnom doručení ponuky vydá verejný obstarávateľ potvrdenie 
uchádzačovi o jej doručení s uvedením dátumu a hodiny doručenia.     

Uzavretú obálku je potrebné označiť obchodným menom a sídlom uchádzača a heslom: 
„SÚŤAŽ“ – TELOCVIČŇA  - NEOTVÁRAŤ! 

 
Ponuku doručenú po lehote na prekladanie ponúk verejný obstarávateľ vráti neotvorenú 
uchádzačovi. 
 
 
9  KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK  
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky ako 
kritérium  najnižšiu cenu  na základe § 35 ods. 1  písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme ponuku uchádzača s najnižšou cenou celkom s DPH. 
Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané e-mailom.   
 
 
10  ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční dňa 14. 03. 2014 o 11.00 h  v riaditeľni 
Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni, Jarmočná 132. 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: 
- na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači (ktorí predložili ponuky) osobne 
alebo uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie 
-  štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu a osoba splnomocnená uchádzačom na jeho 
zastupovanie z dôvodu svojej identifikácie predložia doklad totožnosti (v prípade 
splnomocneného zástupcu úradne overené splnomocnenie) 
 
 
11 UZATVORENIE ZMLUVY 
Na predmet obstarávania uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo 
podľa § 536 a súvisiacich ustanovení zákona č. 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník v platnom 
znení). 
 
 
12  TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY 
Zmluvné plnenie zákazky požaduje verejný obstarávateľ  v termínoch najneskôr do: 
30. apríla 2014 – podľa bodu  4a) 
30. júna 2014 – podľa bodu  4b) 
    
 
13  PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 Predmet zákazky sa bude financovaný z finančných  prostriedkov verejného 
obstarávateľa.  

 Úhradu za dodanie predmetu zákazky vykoná verejný obstarávateľ na základe faktúry 
dodávateľa bezhotovostným bankovým prevodom. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od 



jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje na predmet 
zákazky preddavky a zálohy. 
 

 
14  UPLYNUTIE VIAZANOSTI PONÚK 
Lehota viazanosti ponúk uplynie 30. 07. 2014 
 
 
15  VYHRADENIE PRÁVA 

 Táto výzva sa zverejní na web profile verejného obstarávateľa 3 dni pred zadaním 
zákazky oslovením elektronicky/poštou aspoň troch dodávateľov. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup verejného obstarávania, 
ak: 

 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 

 verejný obstarávateľ nedostal v lehote na predkladanie ponúk ani jednu ponuku 

 všetky predložené ponuky prekročili cenový limit 20 000,00 € bez DPH (záväzná 
cenová ponuka)   

 sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie 
vyhlásené. 

 
 
 

 
Stará  Ľubovňa 
04. 03. 2014 

 
   RNDr. Viera Mikulová 
   riaditeľka školy  

 


