
 

 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
            ( ďalej len „Výzva“) 
 

pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň pre určenie úspešného uchádzača na 
predmet zákazky „Dezinfekcia priestorov školy“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:                     Gymnázium   Šrobárova 1, Košice 
Sídlo:                       Šrobárova 1, 042 23 Košice 
IČO:                      00160989 
Zastúpený:             Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Mgr. Monika Sabová 
Telefón:                   055/622 19 51 
Email:                      sabova@srobarka.sk 
 
2. Predmet zákazky 
 
2.1 Názov zákazky: 
            „Dezinfekcia priestorov školy “   
            Výzva na predkladanie cenovej ponuky na danú zákazku slúži prednostne na určenie 

predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní 
a následne na zadávanie zákazky ( za predpokladu, že na základe predložených 
cenových ponúk sa preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 
30 000,00 eur bez DPH) podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, všetko za 
podmienky, že oslovené hospodárske subjekty v postavení uchádzača budú spĺňať 
stanovené podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky určené v tejto výzve. 

             Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzači, ktorých verejný obstarávateľ osloví na 
predloženie cenovej ponuky touto výzvou a ktorí predložia cenovú ponuku nie sú 
oprávnení uplatniť v danom postupe zadávanie zákazky revízne postupy podľa zákona 
o verejnom obstarávaní a nevyplývajú im z predloženia cenových ponúk žiadne 
nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky ani iné finančné nároky 
na úhradu nákladov spojených s vyhotovením a predložením cenovej ponuky.  

 
2.2 Spoločný slovník obstarávania:  
             90921000-9 Dezinfekčné a hubiace služby 
             
2.3 Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky:  
             Gymnázium, Šrobárova 1, Košice. 
                               
2.4 Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky:   
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              V zmysle Rámcovej zmluvy.  Trvanie  zmluvy / lehota plnenia predmetu zákazky do    
              31.5.2021 
                         
3. Opis predmetu  a špecifikácia zákazky: 
            Predmetom    zákazky   je    vykonanie    dezinfekcie    priestorov    Gymnázia   v    dobe   
            epidémie COVID – 19 s dlhotrvajúcim a preventívnym účinkom, ktorá  bude  prebiehať   
            v 3 cykloch.   
        Presná špecifikácia predmetu zákazky : 

1. Rozsah predmetu zákazky 14 828,79 m3 
2. Aktívna látka roztok  6 % Alkyl ( C12-16) dimethyl benzylammonium chlorid 
3. Aplikácia dezinfekčného ,roztoku studenou hmlou ( foggovaním) 
4. Veľkosť častíc 5 – 10 um, 
5. aplikátor UVL 
6. počet cyklov 3 

 
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 
špecifikovaný. Ak niektorý, z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, 
informácií uvedených v opise predmetu zákazky alebo uvedené kdekoľvek v tejto 
výzve alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí 
súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi 
identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač 
môže predložiť cenovú p,onuku tak, že navrhne nahradenie takéhoto výrobku 
ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, 
že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, 
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, 
na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách 
konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej 
alebo vyššej kvalite. 

 
4. Predpokladaná   hodnota   predmetu    zákazky:    
            Predpokladaná  hodnota  zákazky  bude   stanovená   v eurách  bez   DPH  na    základe   
            poskytnutých informácií a cenových ponúk doručených v rámci tohto prieskumu trhu,   
            všetko v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
5. Predkladanie cenových ponúk  
5.1    Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 18/1996 Z. z.  cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Cena 
bude stanovená v mene EUR.  Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky 
náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy a jej príloh.   

             Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR.  
             Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.   
             Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom jazyku.  
             Uchádzači vypracujú a predložia cenovú ponuku na predmet zákazky – Príloha č. 1 

výzvy a následne Návrh na plnenie súťažných  kritérií v Prílohe č. 2 výzvy a uvedú 
cenu bez DPH a cenu vrátane DPH na celý predmet zákazky. 



 

             Súčasťou návrhu na plnenie súťažných kritérií je vyjadrenie súhlasu s tým, aby 
cenová ponuka predložená na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky bola 
okrem využitia pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky využitá a vyhodnotená 
v následnom zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ak to bude uplatniteľné. 

 5.2    Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača, vrátane dopravy, 
potrebné k zhotoveniu predmetu zákazky.  Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu 
dodatočných   nákladov,   ktoré  si  opomenul  započítať  do  ceny  predmetu  zákazky. 

5.3    Cena je maximálna a nebude možné ju meniť smerom hore. Verejný obstarávateľ 
neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti,  vyžaduje sa predloženie ponuky 
a plnenie zákazky v plnom požadovanom rozsahu. Variantné riešenia  sa   nepovoľujú. 

5.4   Dátum  začatia verejného obstarávania  je 13.1.2021   a lehota na predkladanie  
ponúk je určená do 22.1.2021  do 15.00 hod. 

5.5  Cenové ponuky sa doručujú  na adresu Gymnázia  v uzatvorených obálkach 
s označením „Dezinfekcia priestorov – vo - neotvárať“  a  to  poštou  alebo   kuriérom.   

5.6 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť : 
 Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice 
  
6. Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky 
6.1      §  32 Osobné postavenie, ods. 1, písm. e):  
           1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia: 
            Je oprávnený dodávať tovar, alebo poskytovať službu. Na vyhodnotenie splnenia 

podmienky účasti osobného postavenia verejný obstarávateľ    vyžaduje    od    
jednotlivých    uchádzačov    predloženie   dokladu o oprávnení podnikať v oblasti 
predmetu zákazky: Doklad o oprávnení podnikať v oblasti týkajúcej sa predmetu 
zákazky (Výpis zo ŽR alebo OR, resp. iného registra, v ktorom je uchádzač v zmysle 
platných predpisov registrovaný) , stačí fotokópia.                         

 6.2      § 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. f): 
            Uchádzač  musí  spĺňať   podmienku  účasti  týkajúcu sa osobného postavenia   podľa   
            § 32  ods. 1  písm.  f)  zákona  o   verejnom  obstarávaní.   Pre   splnenie   predmetnej    
            podmienky   účasti   sa   vyžaduje  predloženie  dokladu   uvedeného  v  §   32  ods.  2    
            písm.  f) – doloženým  čestným vyhlásením podľa prílohy č. 4 tejto výzvy.  
 
7.  Vyhodnotenie ponúk a kritérium na hodnotenie cenových ponúk  

 Vyhodnocovanie cenových ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky v prípade, že predpokladaná hodnota zákazky 
bude nižšia ako 30 000,- € bez DPH. 

7.1 Verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky analogicky uplatňuje  § 112    
             ods. 6 (druhú vetu) ZoVO a bude podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky  
             vyhodnocovať po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na   vyhodnotenie   
             cenových ponúk po zostavení poradia.  
7.2       Verejný    obstarávateľ    uplatní     primerane   analogicky  § 55 ods. 1  ZoVO   a    bude    
             vyhodnocovať   cenovú    ponuku   z    hľadiska splnenia   podmienok   účasti a ponuku   
             z  hľadiska   splnenia   požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača umiestneného na  
             prvom mieste v zostavenom poradí po   vyhodnotení   cenových  ponúk  na     základe   
             kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk. 



 

7.3 Pri uplatnení § 55 ods. 1 ZoVO po vyhodnotení cenových ponúk  
na základe kritéria určeného na vyhodnotenie cenových ponúk a po zostavení 
poradia, splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa bude 
vyhodnocovať u uchádzača vyhodnoteného a umiestneného na prvom mieste v 
zostavenom poradí, podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky sa nebudú 
vyhodnocovať u uchádzačoch umiestnených na druhom až x-tom mieste v 
zostavenom poradí, pokiaľ pre ich vyhodnocovanie z dôvodu novozostaveného 
poradia nenastanú dôvody podľa ZoVO a podľa tejto výzvy. 

7.4       Cenová ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v zostavenom poradí,   
             Sa   bude   vyhodnocovať  z   hľadiska   splnenia   podmienok  účasti  a požiadaviek na  
             predmet zákazky,  určených  v  tejto výzve.  Ak  dôjde  k  vylúčeniu  uchádzača   alebo   
             uchádzačov  alebo  ich  ponúk,  vyhodnotí  sa   následne splnenie podmienok účasti a   
             požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak,   
             aby    uchádzač    umiestnený  na   prvom  mieste  v   novozostavenom   poradí   spĺňal  
             podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, určených v tejto výzve. 
7.5       Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky preukáže,   
              že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení cenových ponúk na   
              základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, splnil podmienky a požiadavky na predmet zákazky,  
              bude tento uchádzač vyhodnotený ako úspešný a bude vyzvaný na poskytnutie súčinnosti  
              vedúcej k uzatvoreniu zmluvy o dielo. 
7.6        Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky preukáže,   
              že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení cenových ponúk na  
              základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, nesplnil podmienky účasti a požiadavky  na  predmet  
              zákazky,   verejný   obstarávateľ   nevyzve   ho  na   poskytnutie súčinnosti a neuzatvorí  s  ním  
              zmluvu o dielo a následne sa zostaví nové poradie a bude  vyhodnocovaná  cenová  ponuka  z  
              hľadiska    splnenia    podmienok   účasti   a    požiadaviek   na   predmet   zákazky    uchádzača  
              umiestneného  na  druhom  mieste v poradí  a  na  prvom mieste  v   novozostavenom poradí. 
7.7        Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky preukáže,   
              že uchádzača ktorý sa umiestnil na druhom mieste v poradí (a po novozostavenom poradí na  
              prvom mieste) po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria  na v yhodnotenie  ponúk  
              po tom čo uchádzač umiestnený na prvom mieste nesplnil podmienky účasti a požiadavky na  
              predmet zákazky  a/alebo  rovnako   nesplnil   podmienky   účasti  a   požiadavky   na predmet  
             zákazky, verejný obstarávateľ ho nevyzve na poskytnutie súčinnosti a neuzatvorí s ním zmluvu  
             o dielo a následne sa zostaví nové poradie a bude vyhodnocovaná  cenová  ponuka  z  hľadiska  
              splnenia podmienok účasti a požiadaviek  na  predmet zákazky  uchádzača  umiestneného  na  
              treťom mieste  v  poradí a na prvom  mieste  v  novozostavenom poradí.  Ak  sa  preukáže,  že  
              uchádzač  umiestnený  na  treťom  mieste  v pôvodne  zostavenom  poradí a na prvom mieste  
               v novozostavenom poradí nespĺňa podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky  
               verejný obstarávateľ nevyzve ho na poskytnutie súčinnosti a neuzatvorí s ním zmluvu  o dielo  

             a  predmetné  verejné  obstarávanie  verejný obstarávateľ zruší, nakoľko v zmysle § 55   
            nie  je   možné  vyhodnocovať  splnenie  podmienok  účasti  a  požiadaviek na predmet  
            zákazky u uchádzača umiestneného na štvrtom mieste v pôvodne zostavenom poradí.    
7.8 Kritériom na vyhodnotenie   ponúk   zadávanej zákazky   bude   najnižšia celková 

cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky.  
             Po   zrealizovaní    postupu    podľa     zákona    č. 343/2015 o   verejnom   obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých  zákonov verejný obstarávateľ príjme ponuku 
uchádzača   s   najnižšou   celkovou    cenou   v eurách s DPH za celý predmet zákazky  

            a   bude  s   úspešným uchádzačom podpísaná Rámcová zmluva.  



 

 7.9   Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt. Predpokladom úspešného vyhodnotenia 
súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na 
predloženie ponúk.  

              Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom formou elektronickej 
komunikácie. 

 
8. Obsah ponuky 
8.1  Ponuka musí obsahovať: 
             Vyplnený doklad – Špecifikácia a cenová ponuka – Príloha č. 1 výzvy, 

Vyplnený doklad – Návrh na plnenie  súťažných kritérií uchádzača – Príloha č. 2 
výzvy, 
Doklady preukazujúce splnenie  všetkých podmienok účasti podľa bodu 6 výzvy, 
Podpísaný Návrh Rámcovej zmluvy -  Príloha č. 3 výzvy, 
Podpísané čestné vyhlásenie – Príloha č. 4 výzvy. 

 
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  
9.1 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote uvedenej v bode 7.3 tejto 

výzvy nebudú predmetom skúmania, posudzovania a vyhodnocovania v rámci 
zadávania predmetnej zákazky, a budú záujemcom vrátené neotvorené, pokiaľ bude 
známa spiatočná adresa. 

9.2       Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, 
verejný obstarávateľ ich odosielateľom nevráti a ich obsah a informácie budú použité 
výlučne len na výber  zmluvného partnera. Cenové ponuky ani ich časti, verejný 
obstarávateľ nepoužije  bez súhlasu predkladateľa. 

9.3     Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorej postup a proces zadávania  nie je 
vzhľadom na jej finančný limit definovaný a upravený  v zákone o verejnom 
obstarávaní postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky 
boli primerané jeho kvalite a cene, všetko v súlade s princípmi verejného 
obstarávania a podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní. 

9.4    Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a vyzvanými subjektmi sa uskutoční 
písomne prostredníctvom pošty, osobným doručením, elektronicky alebo ich 
kombináciou. 

9.5    Verejný obstarávateľ si v prípade nutnosti vyhradzuje právo znížiť rozsah plnenia 
zákazky a zhotoviteľ nemá nárok na žiadne finančné náhrady ani kompenzácie ani 
zmluvné pokuty z dôvodu zníženia rozsahu zákazky. 

 
10. Prílohy  
            Príloha č. 1 -  Špecifikácia  a cenová ponuka na predmet zákazky, 
            Príloha č. 2 – Návrh plnenia súťažných kritérií, 
            Príloha č. 3 – Návrh  Rámcovej zmluvy, 
            Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie. 
             
            
V Košiciach dňa 12.1.2021 
Vypracovala: Mgr. Monika Sabová 
Schválila:  Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 


