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V ý z v a 
na predloženie ponuky na predmet zákazky 

„Oprava prípojky vody do budov školy“ 
 

Výzva na predloženie ponuky sa realizuje za účelom zadania zákazky 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 

SOŠ polygrafická 
Račianska 190 
835 26 Bratislava 
 
Kontaktná osoba: 
Lucia Vaščáková 
odborný referent 
SOŠ polygrafická 
tel. číslo: 0905/235 477 
e-mail:   vascakova@polygraficka.sk 

    
2. PREDMET ZÁKAZKY 

 
       2.1  Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je Oprava prípojky vody do budov školy SOŠ polygrafickej v mieste plnenia, 
a to v zmysle uvedenej špecifikácie a osobitných podmienok plnenia, ktoré tvoria prílohu č.1 tejto 
Výzvy na predloženie ponuky. 

 
       2.2  Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):  
    45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 

44160000-9 Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky  
44161200-8 Vodovodné potrubia 
44162000-3 Potrubné rozvody/siete 
44162100-4 Pomocný materiál pre potrubia 
 

 
  2.3 Opis predmetu zákazky: 

 2.3.1  Predmetom tohto prieskumu trhu je výber najvhodnejšej spoločnosti/ponuky, ktorá zabezpečí    
predmet zákazky definovaný v bode 2 týchto podmienok zákazky.  

 
 2.3.2   Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je v Prílohe č.1 „Výzvy na predloženie 

ponuky“. 
 

  2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 
21 041,95 € bez DPH 
 

 
3. PODMIENKY PLNENIA 

 
3.1   Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude vystavená objednávka na úspešného uchádzača.  

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO 
nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f) tohto zákona. 
 
Z dôvodu použitia údajov vedených v informačných systémoch verejnej správy v súlade s § 32 
ods. 3 zákona o VO a použitia údajov vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné 
obstarávanie a zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie nie je uchádzač (so 
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sídlom v SR) povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného 
postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO. 

 
3.2   Miestom plnenia sú: budovy SOŠ polygrafickej, Račianska 190, 835 26 Bratislava. 
 

 3.3   Lehota dodania: dodanie „na kľúč“ do 15.12.2021  
 
4. OBSAH PONUKY      

                                                                                                                                                                                                                   
4.1  Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať : 

 vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný Návrh na plnenie predmetu zákazky – ocenený 
výkaz výmer, ktorý tvorí samostatnú prílohu Výzvy 

 doklad preukazujúci splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona 
o VO v prípade, že ucházdač je zahraničnou osobou; 
 
 

5. MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY 
 

5.1  Uchádzač doručí ponuku na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa podľa bodu 1 „Výzvy na 
predloženie ponuky“. 

 
5.2  Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu 
5.3  Obhliadka na mieste plnenia po telefonickej dohode je v termíne 22.11.2021 o 10:00.  
5.4  Lehota na doručenie ponúk je do 30.11.2021 do 12:00  

  Pozn.: Ponuka predložená po lehote nebude akceptovaná a vyhodnocovaná. 
 
6.  OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 
 
6.1   Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

6.1.1  obsahujú náležitosti uvedené v bode 4 „Výzvy na predloženie ponuky“, 
6.1.2  zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v týchto podmienkach zákazky. 

 
6.2  Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto podmienkach a neobsahuje také skutočnosti, 
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov budú 
z prieskumu trhu vylúčené. 

 
6.3  V prípade nejasnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany verejného 

obstarávateľa, bude uchádzač elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej ponuky 
v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

 
6.4  Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným 

obstarávateľom vo výzve podľa bodu 6.3, alebo predložené vysvetlenie nie je dostatočné, jeho ponuka 
bude z prieskumu trhu vylúčená. 

 
 
7.  KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 
 
7.1  Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 6.1 a 6.2 a neboli 

z prieskumu trhu vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk uvedeného 
v bode 7.2 a v Prílohe č.2 „Výzvy na predloženie ponuky“. 

 
7.2  Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 

 
8.  OBCHODNÉ PODMIENKY 
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8.1  Plnenie bude vykonávané na základe objednávky vystavenej na úspešného uchádzača a v súlade 

s opisom predmetu zákazky a osobitnými podmienkami plnenia, ktoré tvoria prílohu č.1 tejto Výzvy 
na predloženie ponuky a ktoré budú zároveň tvoriť neoddeliteľnú súčasť písomnej objednávky. 

 
9.  ZRUŠENIE PRIESKUMU TRHU A INÉ 
 
9.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu. 
 
9.2  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
 
9.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky. 
 
9.4  Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky. 
 
9.5  Uchádzač zaslaním ponuky vyhlasuje, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke 

sú pravdivé a úplné. 
 
9.6  Uchádzač zaslaním ponuky vyhlasuje, že predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny 

dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, ani nebude vystupovať ako subdodávateľ iného 
uchádzača, ktorý predkladá ponuku. 

 
9.7 Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli 

v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím 
verejného obstarávateľa. 

 
 
10.  DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
10.1  Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať 

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

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

predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 
 
10.3 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, 15.11.2021                                              

Ing. Roman Šíp, PhD. 
riaditeľ školy 

 
 
 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1:   Podrobný opis predmetu zákazky  
Príloha č.2:   Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny 
 
Samostatné prílohy:   
Výkaz výmer na ocenenie 
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PRÍLOHA Č.1: PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
 

Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je oprava prípojky vody do budov školy. Na hlavnom prívode vody do budou bol 
v minulosti na rôznych miestach havarijný stav spôsobený koróziou a opotrebovaním. Nakoľko celá dĺžka 
hlavnej vetvy prípojky sa nachádza uložená v zemi, jej stav je havarijný. Časti prípojky vstupujúce do budovy 
prepúšťajú vodu a cez korodované časti presakuje voda v mieste plnenia, a to v zmysle uvedenej špecifikácie a 
osobitných podmienok plnenia. 

 
Miesto plnenia: 
SOŠ polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava. 
 
Predmet zákazky zahŕňa: 
 Opravu prípojky vody do budov školy podľa nižšie uvedeného rozsahu a rozpočtov. 

 Dopravné náklady. 

Lehota plnenia: 
Dodanie „na kľúč“ do 15.12.2021 do budov školy. 
 

Rozsah požadovaných stavebných prác a dodávok je bližšie špecifikovaný v samostatnej prílohe-výkaz 
výmer. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu a pod. ostatné 
práce v zmysle predložených rozpočtových položiek. 

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených 
dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu 
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.  
 
Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a 
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky 
určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014). 
 
V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov 
konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo 
miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz 
o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu 
predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C 14/17 z 12. júla 2018).  
 
Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / 
plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa. 
 
 
Osobitné požiadavky na plnenie: 
Realizácia stavebných prác prebehne za plnej prevádzky školy tak, aby tieto práce nenarúšali vyučovací proces. 
Miesto, kde budú práce prebiehať musí byť riadne zabezpečené, aby nedošlo k zraneniu iných osôb 
pohybujúcich sa v areáli. 
 
 
Nakladanie s odpadom: 
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu objednávky a 
ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch) a ostatnými všeobecne 
záväznými predpismi SR 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu objednávky, ktorých pôvodcom je 
zhotoviteľ, len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o odovzdaní odpadu ako súčasť odovzdávajúceho a 
preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. 
 
Záručné podmienky: 
- záruka 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu objednávky. 

Podmienky pre odstraňovanie zistených vád: 
- zistené vady v čase plynutia záručnej doby budú odstránené bezodkladne. 
- vady zistené po odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky oznámi objednávateľ písomne kontaktnej osobe  
zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.  
- objednávateľ a zhotoviteľ vzájomne dohodnú dobu dodania opravy vo väzbe na príslušný typ vady. Pokiaľ z 
povahy vady vyplýva, že na odstránenie vady je potrebná dlhšia doba, zhotoviteľ je povinný o tom 
objednávateľa písomne upovedomiť a dohodnúť s ním primeranú lehotu. 
 
Platobné podmienky 
Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená zhotoviteľom na podklade objednávateľom potvrdeného 
odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti vystavenej 
faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené 
údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných 
predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne 
plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.   
 
Spoločné ustanovenia 
Pri realizácii predmetu objednávky je zhotoviteľ povinný  postupovať v súlade s platnými normami STN, 
technologickými postupmi predpísanými  jednotlivými výrobcami materiálov. 
 
Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. 
 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu/objednávku s objednávateľom ako orgánom spravujúcim 
majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a 
ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode 
informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania 
verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom 
zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto 
skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy/objednávky, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej 
všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, 
obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania 
transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez 
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.  
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PRÍLOHA Č.2:  SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB URČENIA CENY 
   
Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré neboli z prieskumu trhu 
vylúčené. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: 
 

Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 
 
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu celkovú cenu za uskutočnenie predmetu zákazky 
v EUR s DPH. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny od 1 po x, kde x je počet 
uchádzačov. 
 

SPÔSOB URČENIA CENY: 
 
 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú cenu za celý predmet 

zákazky. 
 
 Celková cena musí byť stanovená v mene Euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo 

poplatkov). Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta. 
 
 Celková cena uvedená v ponuke uchádzača bude cena konečná, ktorá musí zahŕňať všetky náklady 

uchádzača na riadne uskutočnenie predmetu zákazky. 
 

 V prípade, ak uchádzač/zhotoviteľ ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 
zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t.j. v prípade zmeny 
postavenia uchádzača/zhotoviteľa na platcu DPH je ním predložená celková cena predmetu zákazky konečná a 
nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 
 
 
 
 


