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Výzva na predkladanie ponúk č. 1/2022 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, 851 02   

Bratislava 

IČO: 30775426 

DIČ: 2020933651 

Zastúpený: Ing. Jana Šebestová, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba: Ing. Eva Lackovičová, zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-

ekonomické činnosti  

Telefón: +421 911 338 223  

Elektronická pošta: lackovicova@oaikba.sk  

Nie sme platcovia DPH 

 

2. Druh zákazky  

Tovar / Služba  

 

3. Názov zákazky:  

Havarijná situácia - Elektroinštalácia. 

 

4. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je oprava hlavného rozvádzača v suteréne školy, podružných 

rozvádzačov na poschodiach 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava, Hrobákova 11, 851 02 Bratislava 

 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Nie  

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

31213100-3 Rozvodné skrine 

8.  Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  

     Predpokladaná hodnota zákazky je 12 553,00 EUR bez  DPH. 

 9. Trvanie zmluvy:  

     Objednávka na dodanie služby bude uzatvorená na 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

objednávky alebo do vyčerpania finančného limitu EUR bez DPH v závislosti od toho 

ktorá skutočnosť nastane skôr.  

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  

     Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov (havárie) verejného obstarávateľa. 

mailto:lackovicova@oaikba.sk


     Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava 
                                Hrobákova 11, 851 02 Bratislava 
_____________________________________________________________________________ 
 

11. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:  

      1.) Vyplnenie Prílohy číslo 1 a 3.  

     2.) Záujemca bude oceňovať jednotkovú cenu predmetu zákazky v EUR bez DPH . 

     3.) Celková cena bude navrhnutá v EUR bez DPH za celý predmet obstarávania a bude    

zohľadňovať náklady na dopravu na miesto dodania, vyloženie príp. naloženie tovaru.  

    4.) Výsledkom VO bude objednávka na dodanie služby.  

12. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky:  

       Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 04.07.2022 Cenové ponuky je 

možné zaslať poštou, kuriérom na kontaktnú adresu uvedenú v bode 1. OAIKBA 

Hrobákova 11, 851 02 Bratislava, sekretariát riaditeľa, najneskôr v lehote na predkladanie 

ponúk. Ponuku je uchádzač povinný predložiť v jednom origináli (v listinnej forme). 

      12.1 Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Ponuku vloží do samostatného 

nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený a 

zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi.  

Na vrchnom obale/obálke ponuky, uchádzač uvedie:  

adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa  

Adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania) 

Označenie „súťaž – neotvárať“ Označenie názvom zákazky: Havária-elektroinštalácia.  

 

13. Vyhodnotenie ponúk na základe:  

      Najnižšia celková cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky uvedený v prílohe č.1.  

14. Ďalšie informácie:   

Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria ( najnižšia cena) a to 

spôsobom stanovenia poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od 

najnižšej ceny po najvyššiu. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa 

umiestni na prvom mieste, (ponúkne najnižšiu cenu za požadovanú kvalitu a množstvo). 

Nedodržanie podmienok účasti bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie 

súťažných podmienok a objednávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača, ktorý splnil 

podmienky a kritéria objednávateľa, prípadne zrušiť celú súťaž, pokiaľ nadobudne 

podozrenie nekalých praktík uchádzača.  

15. Prílohy k výzve: 

     Príloha č. 1 – Cenový položkovitý rozpočet  

    Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií  

    Príloha č. 3 – Vyhlásenie uchádzača 

Výsledkom bude: Objednávka na dodanie služby  
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Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.  

Dátum: 23.06.2022  

Meno, priezvisko zodpovednej osoby za proces verejného obstarávania :  

Ing. Eva Lackovičová, zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomické činnosti  

Meno, priezvisko zodpovedného riadiaceho pracovníka:  

Ing. Jana Šebestová, riaditeľka školy 

 


