
VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE PONUKY 

V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek s nízkymi 

hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

    Názov:   Spojená škola 

    Sídlo:   Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

    IČO:   42128919 

    DIČ:   2022503923 

    Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch 

    e-mail:   Juraj.Mudroch@ssivanka.sk 

    Tel. č.:   0917 563 076 

 

2. Názov predmetu zákazky: Oprava hrádze a loviska v SOP Veľké BlahovoKúpa sena 

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 45112000-5 Výkopové zemné práce 

a presun zemín,  60000000-8 – Dopravné služby (bez prepravy odpadov), ide 

o vyťažený materiál, ktorý sa uskladňuje v rámci stavby)03114200-5 Krmoviny 

        63121000-3 Skladovanie 

a uskladňovanie  

                    

 

  

4. Opis predmetu zákazky: Obstarávateľ v záujme opráv poškodených častí hrádzí na  

školských rybníkoch a opravu loviska v rybníku č. 1  v stredisku odbornej praxe vo  

Veľkom Blahove rozhodol o potrebe vykonania prác súvisiacich s odstránením 

uvedeného stavu v súlade so stanoviskami Štátnej ochrany prírody, Odboru životného 

prostredia v Dunajskej Strede, nakoľko rybníky sa nachádzajú v 3. stupni ochrany 

prírody. Ide o chránené vtáčie územie, preto je potrebné práce uskutočniť do začiatku 

hniezdenia. Termín dodania prác je preto v bode 6 tomuto prispôsobený.  kŕmenia 

školských koní plánuje nakúpiť 110 ton kvalitného sena. Zároveň požaduje 

uskladnenie tohto sena u víťazného uchádzača, nakoľko obstarávateľ nedisponuje 
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takými priestorovými možnosťami, aby mohol celé množstvo uskladniť u seba. 

Prílohou tejto výzvy sú podklady, kde je potrebné doplniť jednotlivé ceny,požiadavky 

na zloženie tráv a bylín v sene, ktoré musia byť dodržané z dôvodu prípadného 

ohrozenia zdravotného stavu koní.    

7. ich sumarizáciu a uviesť cenu bez DPH aj s DPH.  

3.5. Predpokladaná hodnota zákazky: 1513.000800,00 € (ide o hodnotu bez 

DPH) 

 

4.6. Miesto a termín dodania práctovaru: Stredisko odbornej praxe – rybničná 

sústava Veľké Blahovo.uskladnenie u víťazného uchádzača od doby, kedy bude 

doručená objednávka, do doby, kedy obstarávateľ odvezie posledné množstvo sena. 

           Termín: do 09.03.2020 

 Rozsah predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý 

predmet zákazky. 

 

6.8. Možnosť predloženia variantných riešení: Verejný obstarávateľ neumožňuje 

záujemcom predložiť variantné riešenia 

 

9. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny: Cenové ponuky 

možno predkladať do podateľne Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji, SNP 30 alebo 

poštou. Podateľňa školy je otvorená v pracovných dňoch od 78.00 hod. do 1511.00 

hod. Na obálke je potrebné uviesť: „Cenová ponuka – Oprava hrádze a loviska v SOP 

Veľké BlahovoKúpa sena“. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere 

dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom jazyku) 

  

10. Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti týkajúcich osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

7.  

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok 

účasti, nakoľko tieto verejný obstarávateľ overí z verejne dostupných zdrojov 

a z informačných systémov verejnej správy . 
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 V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač 

podmienky účasti podľa § 32 zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie 

dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti. 

 

8.11. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 0229.0305.2020 do 1211.00 

hod. (dátum a čas doručenia ponuky) 

 

9.12. Obsah ponuky – ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto 

doklady:  - vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú cenovú 

ponukuy na predmet zákazky s uvedením ceny v EUR vrátane DPH  

     

10.13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH 

Výsledok z prieskumu trhu a/alebo predloženej cenovej ponuky nezakladá povinnosť 

verejnému obstarávateľovi uplatniť objednávku u uchádzača, ktorý predložil najlepšiu 

cenovú ponuku. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za  

dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným 

obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky. 

 

14. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: Objednávka 

11.  

12. Platobné podmienky: Faktúra so splatnosťou 30 dní od odovzdania prácdňa jej 

doručenia objednávateľovi. Obstarávateľ neposkytuje zálohy na predmet zákazky. 

Obstarávateľ môže formou zádržného zadržať desať percent z celkovej hodnoty 

zákazky na jeden rok. 

 

Ivanka pri Dunaji, 2519.0205.2020 

 

 

       Ing. Katarína Kubišová 

           riaditeľka školy 
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Príloha 

 

Požiadavky na zloženie tráv a bylín v objemovom sušenom krmive zberanom 

v technickej zrelosti a vysušenom  na predpísanú vlhkosť pre rok 2020 

 

Percentuálne zastúpenie tráv a bylín v sene: 

 

z tráv: 

lipnicu lúčnu..................................................................................28% 

lipnicu hájnu................................................................................ 21,6% 

 kostravu červenú..........................................................................13,6%  

kostravu ovčiu...............................................................................10,5%  

 

z bylín: 

divozel čierny....................................................................................4,9%  

klinček kartuziánsky..........................................................................4%  

zvonček broskyňolistý.......................................................................3,8% 

nátržník piesočný..............................................................................3,5%  
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skorocel kopijovitý.............................................................................2,8% 

 ľubovník bodkovaný.........................................................................2,8% 

 repík lekársky...................................................................................1,5%  

šalviu lúčnu........................................................................................1,5% 

dúšku materinu..................................................................................1,5% 

Neprípustné v zložení sú šľachtené druhy tráv a ďateliny, ktoré spôsobia 

znehodnotenie miešanky!!! 

 


