
Mesto Michalovce 
Mestský úrad 
Námestie osloboditeľov 30 
071 01 Michalovce 
IČO:  00325490  
DIČ:  2020739039 

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

zákonov v znení  neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác 
Predmet zákazky: Michalovce – II. ZŠ Ul. Jána Švermu 6 – SO 03 – Telocvičňa – Rekonštrukcia strechy    
_________________________________________________________________________________ 

 

Identifikácia  verejného  obstarávateľa:  

Názov organizácie:       Mesto  Michalovce  
Štatutárny orgán:           Viliam Zahorčák, primátor  mesta  
IČO:                                   00325 490 
Adresa organizácie:        Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30,  071 01  Michalovce 
Internetová adresa  
organizácie:                      www.michalovce.sk; 
Kontaktná osoba:            Ing. Ružena Heželyová      
Telefón:                             056 / 6864 277 
E-mail:                           ruzena.hezelyova@msumi.sk  
 
CPV 4526000- Zastrešovacie a iné špeciálne remeselné stavebné práce 
         
Typ  zmluvy: Zmluva podľa  Obchodného zákonníka  resp.  iných  právnych predpisov 
 
Miesto dodania predmetu zákazky:   Michalovce – II. ZŠ Ul. Jána Švermu 6       
 
Podrobný popis zákazky:  
Rekonštrukcie strechy (zmena vzhľadu strechy) a zmena tepelnoizolačných vlastností strechy. Nové 
zastrešenie objektu telocvične rieši šikmú strechu nad halovou časťou telocvične sedlovú, nad 
priestorom sociálneho zariadenia pultovú a nad náraďovňou (strednou časťou) strechu sedlovú. 
Strechy sú navrhované v spade 8°. Nosnú konštrukciu tvoria drevene priehradové väzníky so 
styčnikovými plechmi v strednej časti nad náraďovňou oceľová nosná konštrukcia. Systém 
odvodnenia striech je z oceľového pozinkovaného plechu s obojstrannou povrchovou úpravou 
polyester. Odkvapový systém šírka žľabu 150 mm, zvody priemer 125 mm. Zateplenie celej strechy je 
tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 2x 140 mm, voľne uloženou nad existujúce vrstvy plochej 
strechy. Realizáciou zateplenia dôjde k zníženiu mernej potreby tepla na vykurovanie budovy 
a k zníženiu energetickej náročnosti budovy. Súčasťou je aj riešenie bleskozvodnej sústavy strechy. 

 
Variantné riešenie:  nepripúšťa sa 
 
Termín na dodanie predmetu zákazky:  ukončenie do 06/2020 

 
Predpokladaná cena za dielo : 165 tis. EUR 
Lehota, obsah a spôsob predkladania ponuky:   
a) 23.09.2019  do 12.00 hod.  
b)  poštou, osobne  do podateľne na adrese verejného obstarávateľa 
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku  v EUR s DPH .  

 
 
 
 



T:  +421 56 68 64 174 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
M:  +421 918 876 617 Č. ú.:  4204223001/5600 
E: darina.cornejova@msumi.sk  IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001 
W: www.michalovce.sk 

Podmienky účasti : 
1. § 117 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. - fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, 

poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra resp. iné adekvátne oprávnenie.   
Uchádzač môže namiesto požadovaného dokladu poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje 
na informačný systém verejnej správy (link), kde si to verejný obstarávateľ môže sám overiť. 

2. § 117 ods. 5 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. - čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

 
Požiadavky na spracovanie ponuky : 

• Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky a musí byť schopný zrealizovať celý 
predmet príslušnej časti zákazky svojimi kapacitami, resp. v subdodávkach.  

• Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú   
cenu  uvedie v zložení:  

navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
sadzba  DPH a výška  DPH, 
navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

• Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na   skutočnosť, 
že nie je platcom DPH,  upozorní. 

• Ak je vo výkaze  výmer odkaz na konkrétnu značku, typ dodávky, výrobku, produktu alebo 
zariadenia, resp. konkrétneho výrobcu, môže uchádzač oceniť aj jeho ekvivalent, ktorý musí 
mať minimálne rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne parametre v súlade s projektovou 
dokumentáciou.   

• Verejný obstarávateľ nebude akceptovať výkaz výmer, v ktorom budú absentovať niektoré 
položky oproti výkazu výmer zaslaného uchádzačom v rámci výzvy na predkladanie ponúk 
alebo v ktorom si uchádzač svojvoľne upravil množstvá jednotlivých položiek. 

• Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala : 
       doklady na preukázanie podmienok účasti, návrh uchádzača na plnenie kritéria vyplnený  
       a podpísaný výkaz výmer a podpísaný návrh zmluvy o dielo    

 
Kritérium  na hodnotenie ponúk:  Cena v EUR  s DPH  
Na 1. mieste sa umiestni uchádzač s najnižšou cenou s DPH v EUR. 

Podmienky financovania: Zhotoviteľovi  sa  neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude 
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 30 kalendárnych 
dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi 
 
Doplňujúce informácie:   
Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení zmluvy.  
 
                                                                           
V Michalovciach, dňa  06.09.2019 
                             Viliam Zahorčák v.r. 

                           primátor mesta 

 


