
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 v zákazke s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 ods. 6 zákona č. 343 /2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov ( ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:   Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov 

            (skrátený názov „Gymnázium Púchov“)                                                                                     
Adresa sídla organizácie: Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov 

IČO:    00160768 

Kontaktná osoba:   Ing. Mária Jakubeková 

Tel:     042/4631461 

E-mail:    jakubekova@gymnazium-pu.sk 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. 

d) zákona o verejnom obstarávaní 

 

3. Názov zákazky: „Vedieť – Rozumieť – Chrániť“ – Fotovoltaické zariadenie 

    zákazka je financovaná zo zdrojov v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa    

    zmene klímy“ z Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  

    a spolufinancovaná z rozpočtu zriaďovateľa verejného obstarávateľa, 

    názov projektu „Vedieť – Rozumieť – Chrániť“, číslo projektu ACC03P24 

  

4. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 23 235,83 EUR bez DPH  

 

6. Zatriedenie predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):  

09332000-5 Solárne zariadenia, 45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl 

 

7. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom verejného obstarávania   je zákazka  spojená  s výstavbou nového fotovoltaického 

zariadenia na streche budovy A v rámci projektu ACC03P24 s názvom „Vedieť – Rozumieť – 

Chrániť“ za účelom ekologickej výroby elektrickej energie na základe vypracovanej realizačnej 

projektovej dokumentácie. Vybudovaním tohto zariadenia prispeje  škola k zvýšeniu energetickej 

sebestačnosti  a úspore  elektrickej energie, v rámci vlastnej spotreby . Prebytočná elektrická energia 

sa nebude dodávať do distribučnej siete SSD, a. s. (Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina), ale bude 

akumulovaná v systéme batériového boxu. Dôvodom je efektívnejšie využívanie výroby 

z fotovoltaického  zdroja počas celého dňa. 

Navrhnutý systém fotovolatického hybridného systému má nasledovné nosné prvky: fotovoltaické 

panely 27 kusov, konštrukciu na rovnú strechu, rozvádzače,  invertor, montážne práce zariadení 

a elektromontážne práce, skúšobné prevádzku a východiskovú revíziu zariadenia. 

Bližšie je predmet zákazky opísaný v Rozpočte – príloha č. 3 a v Projektovej dokumentácií – Príloha 

č. 5. 

 

Obhliadka miesta realizácie: 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vzhľadom na predmet zákazky uskutočniť obhliadku 

miesta, ktorého sa týka uskutočnenie stavebných prác. Obhliadku je možné dohodnúť s kontaktnou 

osobou: PaedDr. Miroslav Kubičár,   tel.: 0903/037066. 

 

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Predmet zákazky sa nedelí a požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.  
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9. Variantné riešenie:  

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

10. Lehota plnenia zákazky   

do  3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo 

 

11. Miesto realizácie zákazky  

Gymnázium Púchov, Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov 

 

12. Kritérium pre hodnotenie ponúk 

Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky s DPH. Celková cena za predmet zákazky musí byť 

uvedená v eurách s DPH a zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.  

Za celkovú cenu u platcu DPH sa považuje cena vrátane DPH.  

Za celkovú cenu u neplatcu DPH je to cena celkom. 

 

V  cenovej ponuke dodávateľa musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením predmetu 

zákazky. 

 

13. Podmienky účasti 

Verejného  obstarávania  sa  môže  zúčastniť  uchádzač, ktorý  spĺňa  tieto  podmienky  účasti:  

 

1. Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať predmet zákazky  [ § 32 ods. 1  písm.  e) ZVO ] – 

preukáže napr.: výpisom z obchodného/živnostenského registra a pod.  

2. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v SR  alebo v štáte sídla, miesta  podnikania alebo obvyklého pobytu [ § 32 ods. 1 písm. 

f) ZVO ] – preukáže čestným vyhlásením Príloha č. 2 

 

• U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO  (existencia 

konfliktu záujmov) – preukáže čestným vyhlásením Príloha č. 2. 

Verený obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní ustanovenie § 11 zákona o 

verejnom obstarávaní týmto nie je dotknuté. 

 

14. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať tieto dokumenty: 

 Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 1 - podpísané štatutárnym orgánom uchádzača 

 Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 2 - podpísané štatutárnym orgánom uchádzača  

 Nacenený rozpočet – Príloha č. 3 - podpísané štatutárnym orgánom uchádzača. Úspešný 

uchádzač/zhotoviteľ je povinný v lehote do 2 pracovných dní od ukončenia aukcie zaslať vo 

formáte pdf. verejnému obstarávateľovi aktualizovaný nacenený rozpočet na základe výsledku 

elektronickej aukcie. Nacenený rozpočet bude prílohou Zmluvy o dielo. 

 Doklad oprávňujúci dodávať predmetnú zákazku – napr. výpis z obchodného/živnostenského 

registra a pod. V prípade, ak uchádzač nepredloží predmetný doklad, verejný obstarávateľ si 

oprávnenie overí vo verejne dostupnom registri. 

 

V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek uvedených vo výzve na predloženie 

ponuky a/alebo v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným 

obstarávateľom, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie prostredníctvom 

komunikačného rozhrania EVO. 

 

 

15. Lehota a spôsob predkladania ponúk 

Ponuka na predmetnú zákazku musí byť predložená elektronicky do 27. 10. 2022 do 10.00 hod. 

prostredníctvom IS EVO. V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na 

ňu nebude prihliadať.   



 

Všetky potrebné informácie o IS EVO sú dostupné tu: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-

5f7.html  

 

Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom alebo českom jazyku. Ak je jej súčasťou doklad alebo 

dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenčiny; 

to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ponuka musí byť predložená v 

čitateľnej a reprodukovateľnej podobe. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad 

do štátneho jazyka, t. j. slovenského jazyka. 

16. Elektronická aukcia 

Elektronická aukcia (ďalej len „EA“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, 

ktorý využíva elektronické systémy certifikované podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní na 

predkladanie nových cien upravených smerom nadol. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie 

ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom vyhodnotení ponúk. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH. Pre účely EA bude 

aukčným kritériom najnižšia celková cena, vyjadrená v EUR s DPH.  

Po úvodnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyzvaní (prostredníctvom notifikačného e-mailu) k 

účasti na EA. Predmetný e-mail im bude zaslaný najneskôr dva pracovné dni pred spustením EA, a to 

na e-mailovú adresu, ktorú uchádzači uvedú do registračného formulára pri svojej registrácii do 

systému EVO. Uchádzači postupujú podľa inštrukcií uvedených v pozvánke a v súlade s pokynmi 

uvedenými vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.  

Zodpovednosť pri zadávaní nových cien/hodnôt v elektronickej aukcii nesie sám uchádzač a tento má 

byť pri svojich úkonoch dostatočne obozretný. Pochybenie uchádzača pri zadávaní nových 

cien/hodnôt nemožno považovať za dôvod pre opakovanie elektronickej aukcie. 

Systém EVO zobrazí formulár príslušnej EA a súvisiace informácie. Uchádzač si je povinný dôsledne  

preštudovať informácie o podmienkach EA, postupovať v súlade s príručkami a odporúčaniami pre 

systém EVO zverejnenými na stránke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html 

17. Záverečné ustanovenia 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tejto 

výzvy. Podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 4 tejto výzvy. Zmluvu po vyzvaní 

objednávateľom prekladá iba úspešný uchádzač. 

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku. Platba bude 

realizovaná na základe doručenej faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému 

obstarávateľovi/objednávateľovi. Faktúra vystavená úspešným uchádzačom musí obsahovať všetky 

náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a názov a číslo projektu.  

Ak sa počas realizácie zákazky uchádzač stane platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný 

upraviť tak, aby celková cena zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila. 

V prípade, ak úspešný uchádzač podľa výsledku elektronickej aukcie odstúpi od uzavretia zmluvy s 

verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, 

ktorý sa umiestnil v elektronickej aukcii ako ďalší v poradí. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, prípadne súťaž zrušiť, ak sa zmenia 

okolnosti, za ktorých bolo toto zadávanie zákazky podľa  § 117 ZVO vyhlásené, ak nebudú predložené 

najmenej tri relevantné cenové ponuky, resp. ak cenové ponuky prekročia finančné možnosti 

verejného obstarávateľa. 
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V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky 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 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. 

Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so 

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

neskorších predpisov (ZVO), prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky 

ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v zákone o verejnom obstarávaní. 

 

 

V Púchove dňa 6. 10. 2022 

 

 

S pozdravom    

 

                                                                                            PaedDr. Miroslav Kubičár 

                                                                                                 riaditeľ školy, v. r.      

 

                               
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie 

Príloha č. 3 – Rozpočet 

Príloha č. 4 – Zmluva 

Príloha č. 5 - PD 


