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Výzva na predkladanie cenových ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 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“)  
 

 na výber úspešného poskytovateľa podľa § 117  ZVO.  
 

 
1. Verejný obstarávateľ: 
 
Názov verejného obstarávateľa: Stredná odborná škola strojnícka 
Sídlo: Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica 
IČO: 17050561 
DIČ: 2020712617 
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing. Jana Briestenská 
tel. č. kontaktnej osoby: 042/4326404 
e-mail kontaktnej osoby: jana.briestenska@strojnickapb.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.sosjpb.sk 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  
„Skúška (kurz zvárania) podľa STN EN ISO 9606-1“ 
 
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): služba 
 
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: 
u poskytovateľa služby 
 
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 
podmienky): 
Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb 
Lehota na realizáciu zákazky: do 16.07.2021 
Platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného 
styku. Platba bude realizovaná na základe doručenej faktúry. Splatnosť faktúry je do 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. 
Ak sa počas realizácie zákazky uchádzač stane platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný 
upraviť tak, aby celková cena zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila. 
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7. Opis predmetu zákazky: 
 
Skúška (kurz zvárania) podľa STN EN ISO 9606-1 
 
Kurz zvárania rúr a plechov netaviacou sa elektródou v inertnom plyne (141). 
 
Označenie certifikátu: 
141 T BW FM5 S s4 D57 H-L 045 ss nb      
141 T BW FM5 S s4 D57 PH ss nb      
 
Druh výrobku: T rúra 
Spôsob zvárania: 141 
Druh zvaru: BW (tupý zvar) 
Skupina základného materiálu: FM5 (nerezové a žiaruvzdorné ocele) 
Druh prídavného materiálu: S (drôtová elektróda) – plná tyčinka 
Hrúbka základného materiálu: s4 
Priemer rúry: D 57 (vonkajší priemer rúry) 
Poloha zvárania: H-L 045 (potrubie pevné, os naklonená, stúpajúca pozícia) 
Podrobné údaje o zvare: ss nb (zváranie z jednej strany bez podložky) 
 
Cenová ponuka musí zahŕňať  Skúšku (kurz zvárania) podľa STN EN ISO 9606-1 pre 3 pedagogických 
zamestnancov. 
 
8. Spoločný slovník obstarávania: 80531200-7 Technické školenia 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 1 702,50 Eur bez DPH (2 043,00 Eur 
s DPH) 
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na samostatnom liste (Príloha č. 1 tejto výzvy). 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedenie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH v ponuke upozorní. 
 
Navrhovaná cena musí byť v súlade so zákonom NR SRč.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a v znení vyhlášky MF SRč. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani  z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
 
Uchádzačom navrhovaná cena za uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v cenovej ponuke uchádzača 
musí byť maximálna, nebude prekročená a bude vrátane všetkých nákladov uchádzača súvisiacich 
s poskytnutím predmetu zákazky v súlade s touto výzvou. 
 
11. Podmienky účasti:  
Verejného obstarávania sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí spĺňajú tieto podmienky účasti : 
1. Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať predmet zákazky(§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO) 
2. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 1 písm. f) 
ZVO) 
3. U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZVO (existencia 
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konfliktu záujmov) 
 
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: najnižšia cena v eurách 
bez/s DPH. 
Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorého ponuka sa na základe pravidiel na 
uplatnenie kritéria na hodnotenie ponúk umiestni na prvom mieste, t.j. uchádzač s najnižšou 
celkovou cenou za predmet zákazky. Ostatné ponuky budú zoradené vzostupne podľa výšky 
ponúkanej celkovej ceny za predmet zákazky, t. j. ponuke s najvyššou celkovou cenou za 
predmet zákazky bude priradené najvyššie poradové číslo. 
Za celkovú cenu u platcu DPH sa považuje cena vrátane DPH. 
Za celkovú cenu u neplatcu DPH je to cena celkom. 
 
 
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:   04.06.2021 do 10:00:00 hod. 
 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 
 
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  
 
Cenovú ponuku na predmetnú zákazku žiadame predložiť do 04.06.2021 do 10:00:00 hod. na 
e-mailovú adresu: jana.briestenska@strojnickapb.sk označenú heslom v predmete e-mailu: 
Súťaž - Skúška (kurz zvárania) podľa STN EN ISO 9606-1 – NEOTVÁRAŤ. 
 
 
15. Požadovaný obsah ponuky:  
 
1. Cenová ponuka (návrh) –Príloha č. 1 
2. Čestné vyhlásenie uchádzača–Príloha č. 2: 
 -že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo 
v  štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu  
-o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci predmetného verejného obstarávania  
-že súhlasí s návrhom Zmluvy a so všetkými podmienkami zadanými verejným obstarávateľom 
-že berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov verejným obstarávateľom, ktoré uvedie v ponuke 
je zákonné, vykonávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a dobrými mravmi a na relevantnom právnom základe. 
3. 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. 
 
Predložené dokumenty v ponuke uchádzača je potrebné podpísať štatutárnym orgánom uchádzača. 
 
16. Vyhodnotenie ponúk: 
 
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 
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v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 
uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  
 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 
na predmet zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  
uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytnutí služieb.  

 
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  
 
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 
 
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  
 
Zvýšenie úrovne odborného vzdelávania pre potreby trhu práce prostredníctvom cezhraničnej 
spolupráce stredných odborných škôl s kódom 304011T754 financovaný z programu Interreg 
V-A Slovenská republika – Česká republika. 

 
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 28.5.2021 
 
 
20. Ostatné podmienky: 
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 ani jeden 
uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať 
určeným požiadavkám na predmet zákazky, resp. ak ponuky prekročia finančné možnosti 
verejného obstarávateľa.  
 
 
V Považskej Bystrici, dňa: 28.05.2021 
 
 
 

Mgr. Štefan Capák 
                           riaditeľ školy 
 
 
Príloha č. 1- Cenová ponuka uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
Príloha č. 2- Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti VO  a čestné vyhlásenie 
uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov 
Príloha č. 3- Zmluva o dielo (návrh) 


