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Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie zákazky s nízkou hodnotou s názvom 

„Vzduchotechnika – odvetrávanie telocvične“ 

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 

Sídlo: Kadnárova 7, 834 14 Bratislava 

IČO: 30775400 

DIČ: 2020902411 

V zastúpení:  Mgr. Jana Mašlejová 

Telefón: 02/49203512 

Email: riaditel@sosmis.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky:  

„Vzduchotechnika – odvetrávanie telocvične“ 

  

3. Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):  

  31730000-2 Elektrotechnické zariadenia, 

45255400-3 Montážne práce 

60000000-8 Dopravné služby  

 

4. Opis predmetu zákazky:  

Objekt telocvične má 13 800 m
3
 (výška 12 m). Do bočných stien telocvične (vo výške cca 11 m) 

osadenie automatické vetracie zariadenia (pohon 230/60W, rýchlosť výsuvu min. 20 max. 30 

mm/s, ťažná sila cca 300N) riadené ovládacím zariadením pri vstupe do telocvične, čím sa 

zabezpečí prirodzená klimatizácia odvetrania aj prívod denného svetla do telocvične. Zabudovanie 

ovládacích ventilátorov (o rozmere min. 510 x 510 mm, cca 1200 ot/min, 110 W) do 

sklobetónových stien  pre prívod vonkajšieho filtrovaného vzduchu. Montáž elektrických 

rozvodov (cca 270 bm, Cyky J cx 3x1,5) s príslušenstvom. Predmet zákazky zahŕňa dodanie 

a montáž v mieste plnenia predmetu zákazky. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  16 000,- bez DPH   

   

6. Podmienky účasti: 

6.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce 

osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO.  

  Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 

zákona, uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona 

o VO, t. j. doklad o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať služby podľa predmetu 

zákazky.  

 

  Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 

32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO predložením čestného vyhlásenia, zápisom do zoznamu 

hospodárskych subjektov alebo vlastným predložením dokladov. 

 

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa 

podmienky účasti podľa § 32 zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti. 
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6.2 Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona 

o VO: 

 Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti predložením:  

 - minimálne jednej zákazky (referencie) za predchádzajúce tri roky (predchádzajúce lehote 

na predkladanie ponúk) rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet 

zákazky, ktorej finančný objem bol minimálne 15 000,00 EUR bez DPH, ktorá má 

obsahovať:  

a) identifikáciu objednávateľa a kontakt na objednávateľa,  

b) názov a stručný opis predmetu zákazky,  

d) zmluvnú cenu zákazky bez DPH v EUR,  

e) lehotu poskytnutia predmetu zákazky,  

f) potvrdenie o uspokojivom poskytnutí predmetu zákazky objednávateľom. 

Ak budú v zmluvnej cene zákazky (v referenčnom liste) zarátané aj iné tovary a služby alebo 

činnosti ako požadované, uchádzač je povinný vyčísliť a uviesť cenu len za tovary a služby 

rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 

 

7. Miesto plnenia predmetu zákazky:  

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava. 

8. Rozsah predmetu zákazky:  

Podľa opisu v bode 4 výzvy a prílohe č. 1 výzvy. 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú:  

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových finančných prostriedkov školy. Dodávateľovi 

sa neposkytne preddavok. Verejný obstarávateľ vyžaduje  minimálne 15 dňovú lehotu splatnosti 

predloženej faktúry. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle 

platných predpisov.  

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. Cena musí obsahovať všetky 

náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto 

skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude cenu považovať za konečnú.  

11. Lehota plnenia, lehota na predloženie cenových ponúk: 

Lehota plnenia: 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu- objednávky.  

Lehota na predloženie cenovej ponuky je do  04. 12. 2019 do 9:00 hod. 

Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy „Vzduchotechnika – 

odvetrávanie telocvične“. V prípade elektronického doručenia uchádzač predloží oskenované 

alebo PDF dokumenty podpísané štatutárnym zástupcom. Na ponuku predloženú po uplynutí 

stanovenej lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky sú dátum a čas 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum a čas odoslania elektronickou poštou.  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR bez DPH a EUR s DPH.  
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12. Ďalšie informácie:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejné obstarávanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. 

13. DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať 

informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia 

ponúk. 

Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 

bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané 

a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

 

V Bratislave, dňa 28. 11. 2019     Mgr. Jana Mašlejová 

             riaditeľka školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam príloh:  

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenia  

Príloha č. 3: Návrh uchádzača na plnenie kritéria 


