
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice 
   
  Kontakt: 0911 169 317, email: gabsturova@szske.sk, kont.osoba: Ing. Anna Gabštúrová 

 

 

Vec: 

Vyžiadanie ponuky – stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) a prieskum trhu 
podľa §6 a §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov pre zabezpečenie dodania služby s názvom: 

Dezinfekcia priestorov školy 

CPV - 90670000-4 Dezinfekčné a hubiace (vyhubovacie) služby v mestských alebo 
vidieckych oblastiach 

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o cenovú ponuku na stanovenie predpokladanej hodnoty 
zákazky na predmet zákazky s názvom Dezinfekcia priestorov školy, ktorú mienime zadať. 
Vaša ponuka je zároveň ponukou do súťaže na predmet zákazky, pokiaľ nebude prekročený 
finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie ponuky, v ktorej je uvedená 
špecifikácia požadovaného predmetu zákazky a ďalšie podmienky.   

 

 

 

S pozdravom, 

 

 

V Košiciach, dňa 14.01.2021       Mgr. Eva Göblová
             riaditeľka školy 

 

Prílohy: 

- 1 x výzva 
- 1 x Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií a čestné vyhlásenie 
- 1 x Príloha č. 2 – Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky 
- 1 x Príloha č. 3 – Návrh Rámcovej zmluvy 
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Spis č.: 1-1/2021 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 
v zmysle postupu verejného obstarávateľa podľa §6 a §117 zákona č. 343/2015 o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
1. Verejný obstarávateľ: 
  
Názov:   Stredná zdravotnícka škola 
IČO:   00606766 
DIČ:  2020777891 
Adresa:  Moyzesova 17, 041 76 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovensko 
Zastúpený: Mgr. Eva Göblová, riaditeľka školy 
Kontakt. os.:  Ing. Anna Gabštúrová 
Telefón:  +421 55622 11 89 
Email:   gabsturova@szske.sk 
Mob.    +421 911 169 317 
 
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:  
Dezinfekcia priestorov školy 

CPV - 90670000-4 Dezinfekčné a hubiace (vyhubovacie) služby v mestských alebo vidieckych 
oblastiach 
 
2. Miesto dodania služby: 

Strená zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 

3. Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky:  
Predmetom zákazky je vykonanie dezinfekcie priestorov Strednej zdravotnícke školy v dobe 
epidémie COVID – 19 s dlhotrvajúcim a preventívnym účinkom, ktorá bude prebiehať  v 3 cykloch. 
Presná špecifikácia predmetu zákazky a požadovaný rozsah predmetu zákazky sú uvedené v 
prílohe č.2 tejto výzvy. 
 

4. Druh zákazky: služba 

5. Typ zmluvy: Rámcová zmluva 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: Podľa zmluvných podmienok predmetnej Rámcovej 
zmluvy. Trvanie zmluvy/lehota plnenia predmetu zákazky do 31.05.2021. 

7. Podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa  podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). zákona o verejnom obstarávaní. Ustanovenie § 11 zákona o 
verejnom obstarávaní tým nie je dotknuté. 
Verejného obstarávanie sa teda môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce 
sa osobného postavenia: 
7.1.  § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov – musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať práce alebo poskytovať 
službu, ktoré sú zodpovedá predmetu zákazky. 
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Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač v čase predkladania ponuky čestným 
vyhlásením, ktoré je súčasťou formulára „Návrh na plnenie kritérií“. Verejný obstarávateľ splnenie 
podmienky účasti overuje prostredníctvom informačných systémov verejnej správy. 
7.2.  § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov a to, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta alebo obvyklého pobytu. 
Splnenie podmienky preukazuje uchádzač v čase predkladania ponuky čestným vyhlásením, ktoré 
je súčasťou formulára „Návrh na plnenie kritérií“. 
 

8. Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej kvality 
požadovanej služby podľa tejto výzvy. Cenu je potrebné uviesť v Návrhu plnenia kritérií bez DPH 
a s DPH. 
 

9. Obsah ponuky:  
Ponuka uchádzača musí byť riadne vyplnená a podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom 
uchádzača, alebo oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať: 
Príloha č. 1  výzvy – Návrh na plnenie kritérií (vyplnená a podpísaná oprávnenou osobou za 
uchádzača, obsahujúca čestné vyhlásenie podľa bodu 7. tejto výzvy) 
Príloha č. 2 výzvy – Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č. 3 výzvy – Návrh Rámcovej zmluvy (podpísaná oprávnenou osobou za uchádzača) 
 

10. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponuky: 
Cenové ponuky sa doručujú na adresu Strednej zdravotníckej školy v uzatvorených obálkach s 
označením „Dezinfekcia priestorov – vo - neotvárať“ a to poštou alebo kuriérom. 
 
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť : 
Stredná zdravotnícka škola 
Moyzesova 17 
041 76  Košice 
Hodnotené budú cenové ponuky doručené na adresu určenia najneskôr dňa 22.01.2021 do 
14:00.  

 
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH za dodanie 
predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako 
„návrh plnenia kritérií“. 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk predložených hospodárskymi subjektmi podľa 
hodnoty navrhovanej Celkovej ceny za predmet zákazky – kritéria na vyhodnotenie ponúk, od 
najnižšej (s DPH) po najvyššiu ponúkanú cenu. 
Ponuka s najnižšou Celkovou cenou za predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na 
1. mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej 
ponuky. 
Verejný obstarávateľ u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí úspešnosti na 
základe vyhodnotenia kritérií – najnižšej celkovej ceny za predmet zákazky s DPH, vyhodnotí 
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. V prípade ak dôjde k vylúčeniu 
uchádzača, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky 
u ďalšieho uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v novo zostavenom poradí. 
 

12. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok 
na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 
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13. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

Všetkým uchádzačom, ktorí predloženia ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk elektronickou formou komunikácie – e-mailom. 
 
 


