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Výzva na predkladanie ponúk  
(zákazka na uskutočnenie stavebných prác, v rámci postupu verejného obstarávania 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 organizácie:  Stredná odborná  škola automobilová,  Trnava 

Zastúpený:  Ing. Jozef Ormandy, riaditeľ školy,   

IČO:  159174 

Kontaktná osoba: Ing. Ludmila Lukášiková,  

Sídlo organizácie:   Coburgova 7859/39, 917 01 Trnava 

Tel: 033/5933 922                          

e-mail: ekonom@sosatt.sk 

 

 

2. Predmet obstarávania:   

      Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia budovy sociálnych zariadení – zateplenie  

                                                 budovy. 
 

Kód CPV:45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných  škôl, 

                   

3. Opis predmetu obstarávania:     

Predmetom obstarávania realizácia stavebných prác je zateplenie obvodového 

a strešného plášťa na budove sociálneho zariadenia školy, pozostávajúca:.  

      - dodávky a  montáž  kontaktného zatepľovacieho systému XPS,  

      - dodávka a montáž zatepľovacieho systému a hydroizolačnej fólie na rekonštrukciu   

         strešného plášťa  

      - ostatné práce  súvisiace so zatepľovaním obvodového a strešného plášťa.   

       

     Podrobný  rozsah stavebných prác je uvedený vo výkaze výmer, ktorý je prílohou tejto  

     výzvy. 

     Verejný obstarávateľ odporúča obhliadka miesta realizácie stavby. 

 

4. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác: 

Miesto: Stredná odborná  škola automobilová Trnava 

Termín dodania:  15.12.2018, 30 dní. 

 

5.  Komplexnosť dodávky: 

           Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania. 

 

6.  Predpokladaná hodnota zákazky:  30 817,31  EUR bez  DPH 

 

 7. Lehota na predkladanie ponúk: 

           Do 29.10.2018 do 9.45 hod. na adresu uvedenú v bode 8, v zalepenej obálke             

           s heslom  „SOŠ automobilová - Rekonštrukcia budovy sociálnych zariadení “ –  

            neotvárať 
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8.  Otváranie obálok s ponukami: 

 Dňa 29.10.2018 o 10:00 hod. na adrese: TTSK Trnava, Starohájska 10, kan.č. 207,  

            II NP. 

 

9. Podmienky financovania predmetu obstarávania : 

Predmet obstarávania bude financovaný bezhotovostne z kapitálových  

výdavkov  rozpočtu verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ neposkytuje 

zálohové platby, splatnosť faktúr do 30 dní od doručenia faktúry.  

 

10. Podmienky účasti uchádzačov : 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v 

§32 ods. 1 písm. e)  - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

     11. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky: 

 Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo 

uchádzača a návrh na plnenie stanoveného kritéria 

 Návrh zmluvy o dielo podpísaný uchádzačom,  

 ocenený výkaz výmer. 

 

Všetky doklady musia byť predložené v úradnom jazyku. 

Ak súčasťou ponuky nebudú doklady a dokumenty podľa bodu 11. tejto Výzvy na 

predkladanie ponúk, bude takáto ponuka zo súťaže vylúčená. 

 

12.Kritéria na hodnotenie ponúk:   

Najnižšia cena vrátane DPH za celý predmet obstarania. Poradie uchádzačov sa určí  

porovnaním výšky navrhnutých cien s DPH  uvedených  v jednotlivých ponukách 

uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu s DPH za 

poskytnutie predmetu zákazky. 

Ak uchádzač nie je platcom  DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke.   

 

 

13. Ďalšie informácie : 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj 

vtedy, ak sa zmenili okolnosti , za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených  ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.  

 

        Prílohy: zadanie - výkaz výmer 

                      zmluva o dielo – návrh obstarávateľa 

 

                                                                                                               Ing. Jozef Ormandy 

                                                                        riaditeľ školy 

 

 

PRÍLOHY je možné stiahnuť na stránke www.sosatt.sk v časti DOKUMENTY 

 Výzva na predloženie cenovej   ponuky - Rekonštrukcia budovy sociálnych zariadení – 

zateplenie budovy. 


