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Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky / Prieskum trhu   
 v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
Stredná športová škola,  Trieda SNP 104 Košice ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na stanovenie 

predpokladanej hodnoty zákazky malého rozsahu. 

V prípade ak predpokladaná hodnota zákazky neprekročí finančný limit pre zákazku malého rozsahu, predložené 

ponuky budú posudzované ako súťažné cenové ponuky v zmysle  § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet 

zákazky:   

 

A) Predpokladaná hodnota zákazky:  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

     Adresa organizácie:  Stredná športová škola,  Trieda SNP 104, 040 11  Košice  
       IČO :   00 521 965                          
       Štatutárny zástupca:  PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka      
       Telefón:   055/ 6415166                      
       E-mail:     skola@ssske.sk                     
       Internetová adresa:   www.ssske.sk 
 
                Kontaktná osoba pre informácie ohľadom prieskumu trhu:  Jana Sošková, 055/6415 170 
                
            Názov zákazky :  Pojazdné lešenie s pracovnou plošinou 
 

2. Opis predmetu zákazky:    CPV  44212310-5  lešenia 
Predmetom zákazky je obstaranie Pojazdného lešenia s pracovnou plošinou vo výške 7,8 m (maximálna výška 
pracovnej podlahy 6,5m) vybavené kolieskami s brzdou. Pojazdné lešenie bude používané v interiéri na 
vykonávanie údržby ,  opráv a iné potrebné práce vo výškach. Dôležitá  je bezpečnosť, stabilita, variabilita 
a jednoduchá montáž. Pojazdné kolieska musia zabezpečiť ľahký a bezpečný posun lešenia. Jednotlivé moduly 
(stupne lešenia) by mali byť vybavené stredovým šikmým rebríkom, ochranným stredovým zábradlím  pre 
bezpečný pohyb po lešení, posledný modul má byť vybavený ochranným zábradlím. Nosnosť pracovnej 
plošiny lešenia min.250 kg. Podmienkou  dodania lešenia je návod na montáž, obsluhu, zabezpečenie školenia 
zamestnancov k montáži pojazdného lešenia  
 
 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: predmetom tejto výzvy 
 

3. Druh zákazky: zákazka malého rozsahu 
 

4. Spôsob predloženia  ponuky: 
Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, podľa 
požadovaného zadania. Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 
V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie , 
pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o predpokladanej 
navrhovanej cene. 
 V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení:  
- Cena predmetu zákazky bez DPH v EUR 
- DPH 
- cena predmetu zákazky s DPH 
Cenovú ponuku predkladajte na formulári – Príloha č.1 : Cenová ponuka, návrh uchádzača na plnenie kritéria 
 

5. Miesto predloženia / doručenia cenovej ponuky :  Stredná športová škola, Trieda  SNP 104, 040 11 Košice    
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6. Lehota na predkladanie ponuky : do 4.10.2019 do 12.00 hod 

Doručenie e-mailom, osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa. V prípade doručenia poštou 
musí byť ponuka doručená v stanovenej lehote. 
- Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy; 
- Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; 
 

7. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu:  
V tejto Výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky, Ďalšie súťažné podklady sa preto 
neposkytujú.  
 

 
B) Prieskum trhu 

 
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa pre prípad ak predpokladaná hodnota zákazky neprekročí finančný limit 
pre zákazku malého rozsahu: 
 

8. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Stredná športová škola Trieda SNP 104,  Košice  

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky :  do 30.10.2019 
10.  Kritérium hodnotenia ponúk:  

 Najnižšia cena za celý predmet zákazky. V ponukách uchádzačov,  ktorí sú platcami DPH bude 
vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH v eurách. V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú 
platcami DPH, bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách.   

11. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov verejného obstarávateľa. Cena 
uvedená  v ponuke je záväzná počas celého obdobia  platnosti  zmluvy/ objednávky. 

12. Ďalšie informácie:  
a)  Predložená ponuka bude podkladom pre obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších 

predpisov pre výber dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej nevyplývajú pre 
verejného obstarávateľa žiadne záväzky.  

b) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom/písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia. 
c) Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka / S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva* 
d) Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy/ objednávky, verejný obstarávateľ 

môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy/objednávky ďalšieho uchádzača v poradí.  
e) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  
f) Ďalej požadujeme rešpektovať 30 dňovú splatnosť faktúr . 

  
 

 

V Košiciach 26.9.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

 

 

 Cenová ponuka 

-návrh uchádzača na plnenie kritéria- 

 

Názov kritéria 

Cena  

Cena bez DPH DPH 20% Cena vrátane DPH 

 

Pojazdné lešenie s pracovnou plošinou 

   

 Súčasťou   ponuky je príloha:   

  vlastná cenová kalkulácia (položkovitý popis )  zodpovedajúci  rozsahu zákazky, prípadne 
fotodokumentácia 

 

 

Platca DPH    *  ÁNO  /  NIE  (nehodiace sa preškrtnite) 

 

Obchodné meno uchádzača:    ............................................................................................................... 

 

 

Sídlo alebo miesto podnikania:   ............................................................................................................ 

 

IČO:           ............................................... 

 

Tel. číslo:   ...............................................        

 

e-mail:      ............................................... 

 

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača:  ....................................................................................... 

                                                                                                        meno, priezvisko  

 

 

 

 

Dátum:   ............................................                                                     .................................................... 

                                                                                                                                     pečiatka, podpis      

 

 

 

 


