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Prieskum trhu na predloženie cenovej ponuky 

na určenie výšky hodnoty zákazky 
 
                                                                                                                                                                   
                                                                                             
Č.62/2021                                                                                                 Kežmarok, 17.03.2021 

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická so sídlom Kušnierska brána 349/2, 
06001  Kežmarok ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva v prieskume trhu na predloženie  cenovej 

ponuky k určeniu výšky hodnoty zákazky. Predmet zákazky: „Drevený predel chodby s 
drevenými posuvnými dverami a lineárny pohon pre jedkrídlové automatické dvere na 
pracovisku v škole Kušnierska brána 349/2 Kežmarok.“ 

 Zákazka pozostáva z dreveného predelu na chodbe EKO úseku od výučbovej časti školy 
a vyhotovenia drevených posuvných dverí s lineárnym pohonom pre jednokrídlové automatické dvere 

v termíne  do 14.05.2021 s dvojročnou zárukou.                                                   

Stručný opis zákazky:  
Predmetom zákazky je drevený predel chodby s drevenými posuvnými dverami pozostávajúci 

z dvoch pevných bočných presklených svetlíkov. V spodnej časti budú tvarované kazety, jeden horný 
presklenený svetlík a presklenené posuvné dvere. Krídla v spodnej časti s tvarovanou kazetou 
tvarovo a farebne čo najviac pripodobniteľnej k jestvujúcim susediacim pôvodným dverám. Lineárny 
pohon pre jednokrídlové automatické dvere pozostáva z elektrického pohonu a koľajníc pre šírku 
krídla 1200 mm,  z elektrozámku s ručným núdzovým ovládaním, vnútorných a vonkajších snímačov 
pre otvorenie krídla s čítačkami, z bezpečnostného snímača do otvorenia, a z digitálneho ovládača 
vrátane záložného zdroja napájania. Drevený predel ako celok je potrebné celoobvodove obojstranne 
ukončiť dreveným olištovaním.  

Prehliadku uvedeného objektu je možné vykonať do pondelka t. j. 22.03.2021 do 14:00 hod, 
pričom je potrebné nahlásiť sa dopredu na sekretariáte školy č. tel.  052/4523040. 

 

Hlavný slovník: Kód CVP: 44221200-7 Automatické posuvné dvere 

                       
 
Termín doručenia cenovej ponuky: 

30.03.2021 do 11:30 hod. na adresu školy alebo mailom na adresu: 

kacmarekova@soskezmarok.sk a vyhodnotenie jednotlivých cenových ponúk bude 31.03.2021. 
 

 V prípade, že predložené cenové ponuky budú zodpovedať finančnému limitu pre zákazku s 
nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ použije cenové ponuky ako súťažné ponuky a predloženie 
ponuky môže viesť k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu s víťazným uchádzačom na 
uvedenú zákazku. Kritériom vyhodnotenia cenovej ponuky bude najnižšia cena s DPH, ktorú treba 
uviesť v eurách ( ak uchádzač nie je platcom DPH, treba to uviesť v ponuke).  

Ak pôjde o zákazku s nízkou hodnotou, je potrebné predložiť: 

- Kópiu aktuálneho dokladu o oprávnení vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá predmetu    
zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „ZVO“) v nadväznosti na § 32 
ods. 2 písm. e) ZVO (napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo 
živnostenské oprávnenie). Uvedený doklad je možné v ponuke uchádzača nahradiť aj informáciou 
uchádzača, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.  

- Čestné vyhlásenie uchádzača, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 
písm. f) ZVO (konflikt záujmov).  
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- Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods.1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní a o súhlase so spracovaním osobných údajov. 

Vzory čestných vyhlásení sú priložené v prílohe. 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Stanislav Marhefka 

                                                                                                              riaditeľ školy v.r. 


