
 

 

 

Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš 
  
 

      10.06.2021 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 

Stredná odborná škola, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet 

zákazky  

„Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčného ihriska“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Stredná odborná škola 

Sídlo: Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš 

Štatutárny zástupca:  Ing. Ján Valocka – riaditeľ školy 

IČO:   37890051     

DIČ:         2021685754 

Tel.:         +421474830265 

E-mail:     zssvk@svsbb.sk 

Internetová stránka: http://www.sos-vk.sk/ 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu.:        SK11 8180 0000 0070 0039 3950                            

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Petronela Viazaničková 

4. Predmet obstarávania: „Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčného ihriska“ – predmetom 

zákazky je rekonštrukcia a modernizácia multifunkčného ihriska Strednej odbornej školy vo Veľkom 

Krtíši 

5. Typ zmluvy,  ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  Zmluva o dielo 

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  predmetom zákazky je 

rekonštrukcia a modernizácia multifunkčného ihriska Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši. 

Podrobný a jednoznačný položkovitý opis predmetu zákazky, ako aj počet konkrétnych 

požadovaných položiek je stanovený vo formulári cenovej ponuky, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy a s 

tým spojené montážne práce. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  22 916,67 EUR bez DPH 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký 

Krtíš, do 31.10.2021 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 21. 06. 2021 – 

31.10.2021  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Neuplatňuje sa, všetky potrebné 

informácie sú obsiahnuté v tejto výzve  
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11. Financovanie predmetu zákazky: Banskobystrický samosprávny kraj  

12. Lehota na predloženie ponuky: 17.06.2021 10:00  

13. Spôsob predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku mailom, poštou alebo osobne, na 

adresu Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš v lehote na predkladanie ponúk, 

rozhodujúci je termín doručenia ponuky. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 

Najnižšia cena s DPH. Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná 

cena s DPH alebo celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou 

cenou bude vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, 

poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky 

vyžadované náležitosti.  

15. Pokyny na zostavenie ponuky: ponuky sa predkadajú v zalepenej obálke s heslom: „SÚŤAŽ – 

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčného ihriska“ v slovenskom jazyku. Ponuky sa 

predkladajú iba na celý predmet zákazky, a zároveň: 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 

daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 

predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – s uvedením ceny 

v EUR s DPH v zmysle priloženého formuláru cenovej ponuky 

16. Otváranie ponúk: 17.06.2021 11:00 

17. Postup pri otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude 

braná cena s DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako 

víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná 

ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti. Otváranie ponúk je 

neverejné. 

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.10.2021  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Petronela Viazaničková, 

zssvk@svsbb.sk, 0911 031 770 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpis Zmluvy o dielo. Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto 

výzvy je prílohou tejto výzvy.  

 

S úctou,  

..........................................................  

Dátum, podpis, pečiatka 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky 

Príloha č. 2 Názvrh zmluvy o dielo 
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