
Príloha č. 2

   

Spis č.: A3/1/2012 

 

Verejný obstarávateľ:  

Základná škola Krosnianska 4,  040 22 Košice 
 

Postup -  pri prieskume trhu pri zákazke s nízkou hodnotou typu A.3  

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

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

a smernice č. 26/2011. 

 

Zákazka na
 
dodanie predmetu zákazky s názvom:  

Stavebné opravy v školskej kuchyni 
 

Postup pri zákazke s nízkou hodnotou typu A.3 je dvojetapový.  

Prvá etapa: predkladajú sa požadované doklady, ktoré sú stanovené pre splnenie 

podmienok účasti.  

Druhá etapa: Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorí splnil podmienky účasti a bol 

vyzvaný na predloženie ponuky. 

 

A. Prvá etapa: V prvej etape je potrebné predložiť tieto doklady:  

 

Podmienky účasti : 
 doklad o oprávnení uskutočňovať požadovaný predmet zákazky (výpis z obchodného 

registra,  živnostenský list), tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre 

verejné obstarávanie vydaného podľa ust. § 133  Zákona 25/2006 Z.z. (Potvrdenie 

o zapísaní do zoznamu podnikateľov) 

 zoznam prác uskutočnených za posledné dva roky  

 prehlásenie o zrealizovaní predmetu zákazky v zmysle špecifikácie požadovaného 

predmetu zákazky 

 súťaže sa môže zúčastniť iba záujemca, ktorý sa osobne oboznámil s predmetom zákazky 

v sprievode vedúceho zamestnanca školy- o čom bude vyhotovený záznam  

 

 

 

1. Prípadné otázky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi e-mailom najneskôr 24 

hodín pred termínom na predkladanie dokladov. 

Doklady uchádzač zašle výlučne na e-mailovú adresu pre doklady:  vyber0@gmail.com 

Ak niektoré požadované doklady nie sú vydávané v elektronickej podobe, alebo nie je ich 

možné poslať e-mailom, doručia sa verejnému obstarávateľovi v stanovenej lehote 

v uzatvorenej obálke s uvedením názvu zákazky, spisového čísla uvedeného vo výzve 

s označením – NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo poštou na adresu: Základná škola 

Krosnianska 4,  040 22 Košice, kancelária vedúcej HSÚ. 
 

2. Termín na predloženie dokladov je do:  15.6.2012 do 15:00 hod  ! Doklady zaslané po 

termíne alebo na inú e-mailovú adresu, alebo ak nebudú predložené podľa bodu 3, 

takéto doklady nebudú brané do úvahy a nebudú posudzované
. 

mailto:vyber0@gmail.com


3. Na základe vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, uchádzačom, ktorí nesplnili 

podmienky účasti bude zaslané oznámenie o nesplnení podmienok účasti. Uchádzačom, 

ktorí splnili podmienky účasti bude oznámený termín na predloženie ponuky a e-mailová 

adresa, na ktorú  budú ponuky zasielať.   

  

B. Druhá etapa: 

1. Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorí splnil podmienky účasti a bol vyzvaný na 

predloženie ponuky. 

2. Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality 

a ďalších požiadaviek uvedených podľa výzvy a podľa príloh, ak sú. Cenu je potrebné 

uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku 

DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť 

v ponuke.  

3. Cena predmetu zákazky nesmie prekročiť stanovenú výšku bez  DPH  16 250,00 €
 

4. Doplnenú výzvu  a ponukový list verejného obstarávateľa uchádzač zašle výlučne na 

e-mailovú adresu uvedenú pre ponuky vo výzve. Ak niektoré požadované doklady nie 

sú vydávané v elektronickej podobe, alebo nie je ich možné poslať e-mailom, doručia 

sa verejnému obstarávateľovi v stanovenej lehote v uzatvorenej obálke s uvedením 

názvu zákazky, spisového čísla uvedeného vo výzve s označením – 

NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo poštou na adresu: Základná škola Krosnianska 4,  

040 22 Košice, kancelária vedúcej HSÚ . 
 

5. Ponuky zaslané po termíne alebo na inú e-mailovú adresu, alebo ak doklady ponuky 

nebudú predložené podľa bodu 4, takéto ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú 

vyhodnocované.
 

6. Prípadné otázky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi e-mailom najneskôr 24 

hodín pred termínom na predkladanie ponúk. 

7. Ak uchádzač nepredloží ponuku v stanovenej lehote, alebo ak jeho ponuka týkajúca sa 

predmetu zákazky nebude v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa, takáto 

ponuka nebude braná do úvahy/ nebude vyhodnocovaná. 

8. Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať platnú ponuku a súčasne bude  jeho 

ponuka najvýhodnejšou podľa stanovených kritérií. 

9. Kritéria na hodnotenie ponúk sú: 1. Cena. Spôsob hodnotenia kritériá je 

nasledovný: Úspešným uchádzačom bude ten, ktorý predloží cenovú ponuku s  

najnižšou cenou za predmet zákazky 
10. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, ktorá musí byť 

v súlade s výzvou, prílohami a s cenovou ponukou. Ak návrh zmluvy úspešného 

uchádzača nebude v súlade s výzvou, prílohami alebo jeho ponukou alebo bude mať 

neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ  vyzve uchádzača na odstránenie 

nedostatkov. Ak úspešný uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude to 

považované za odstúpenie od jeho ponuky. V takom prípade bude vyzvaný na 

predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač s ďalšou najlepšou ponukou obdobným 

postupom. 

11. Uchádzačom bude zaslané oznámenie o výsledku prieskumu trhu  v zmysle §  44 

zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

Prílohy:  

1. Špecifikácia predmetu zákazky       

 

 

 


