
Výzva na predkladanie ponúk za účelom výberového konania podľa § 117 Zákazka
s nízkou hodnotou, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávania:
Úradný názov: SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
IČO: 00163082
Poštová adresa: Kutnohorská 675/20
PSČ: 96701
Mesto/obec: Kremnica
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto: SOŠ pre ŽSPI
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Ličko
Telefón: 0948671103
E-mail: sekretariat@skolaprespm.sk

2. Názov zákazky:
Energetický certifikát, vrátane energetického štítku, pre projekt "SOŠ pre ŽSPI v Kremnici -
zníženie energetickej náročnosti verejných budov"

3. Predmet zákazky:
služba
Kód CPV: 71314300 - poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie

4. Opis predmetu zákazky:
Spracovanie energetického auditu overenia reálne dosiahnutých úspor energie po obnove
budovy s výsledným energetickým certifikátom (2 ks), vrátane energetického štítka (2 ks)
pre budovu, vydaný podľa zákona Č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona
Č. 300/2012 Z.z. :

Budova: SOŠ pre žiakov so slu~hovým postihnutím internátna

Druh budovy: Budova školy

Počet nadzemných podlaží: 2
Počet podzemných podlaží: 1

Celková podlahová plocha: 2 712 m2

5. Podmienky financovania zákazky:
Zákazka bude financovaná z rozpočtu SOŠ pre ŽSPI Kremnica.
Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytne finančný preddavok.

6. Miesto dodania zákazky:



SOŠ pre ŽSPI , Ul. Kutnohorská 675/20,96701 Kremnica

7. Rozdelenie predmetu zákazky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

8. Forma predkladania ponúk (za účelom zistenia predpokladanej hodnoty
zákazky):

8.1.Uchádzač doručí svoju ponuku elektronicky na adresu:
sekreťariat@skolaprespm.sk v termíne do 20.8.2019 (utorok) do 9,00 hod. (sean
podpísanej a opečiatkovanej ponuky podľa Prílohy č. 1).

8.2.Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. Navrhovaná cena musí
byť stanovená podľa zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov. Cenu uveďte bez DPH a cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH
uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).

8.3. Cenová ponuka predmetu zákazky sa predkladá v zmysle Prílohy Č. 1 tejto výzvy.

9. Obsah ponuky:
Obsah ponuky:

identifikačné údaje uchádzača
cenová ponuka v zmysle Prílohy Č. 1 tejto výzvy

10. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:
Kritériom na vyhodnocovanie ponúk bude: Najnižšia cena

11. Ďalšie informácie pre uchádzača:
11.1. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením

cenovej ponuky zákazky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi.

11.2. Uchádzač berie na vedomie, že v prípade uzavretia objednávky s verejným
obstarávateľom pre predmet zákazky vyplýva pre neho zo zmluvyonenávratný
finančný príspevok (ďalej len "NFP"), uzavretej medzi poskytovateľom NFP
a verejným obstarávateľom v postavení prijímateľa NFP, povinnosť strpieť výkon
kontroly/ auditu! overenie súvisiaceho z dodávaným tovarom, prácami a službami
kedykoľvek počas platnosti zmluva a účinnosti zmluva o NFP, a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

V Kremnici, dňa 16.8.2019
Spracovala: Kantáriková Jana, hospodárka školy

Ing. JozefLičko
riaditeľ školy

Príloha Č. l výzvy



Cenová ponuka uchádzača

Predmet zákazky (§ 3 zákona): služba

Energetický certifikát, vrátane energetického štítka

Názov zákazky:
pre projekt "SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie
energetickej náročnosti verejných budov"

l. Názov, adresa a kontaktné údaje uchádzača:

Obchodné meno: I IČO:

Poštová adresa vrátane PSČ:

Bankové spojenie: IBAN:

DIČ: IČ DPH:

Štatutárny zástupca: Tel.:

Kontaktná osoba: Tel.:

E-mail:

II. Cenová ponuka uchádzača: 2 ks energetický certifikát, vr. energetického štítka

Cena za predmet obstarávania v EURvrátane DPH:

Cenová ponuka v EUR bez DPH

Výška DPH 20 %:

Dátum, miesto:

podpis, pečiatka


