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          032/74084 12 

         0902886370 

     
          

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

jednoduchá zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

1.1. Úradný názov:  Základná škola s materskou školu Podolie  804 

Zastúpený:   RNDr. Janka Schreiberová, riaditeľka školy  

IČO:   36125431 

DIČ:  2021628609 

Adresa:   Podolie 804, 916 22 Podolie 

 

1.2. Kontaktná osoba:  RNDr. Janka Schreiberová 

Mobil:    0911961480  

Telefón:  032/7408412 

Fax:   032/7408413 

E-mail:   zspodolie@gmail.com 

 

1.3. Druh verejného obstarávateľa: Iný verejný obstarávateľ - škola  

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d). 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY 

2.1. Názov predmetu obstarávania: „Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ 

Podolie 804“ 

 

2.2. Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií: 

 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

 Stavebné práce na telocvičniach  - CPV 45212222-8 

 

2.3. Stručný opis:  

Predmetom zákazky je rekonštrukcia zatekajúcej plochej strechy telocvične. Plochú 

strechu telocvične chceme zmeniť na šikmú strechu s nízkym krovom. 

Plánujú sa nasledovné stavebné úpravy:   

- príprava strechy (demontáž starých rín, odkvapov, bleskozvodov) 

- vybudovanie nízkych krovov 

- tepelná izolácia strechy 

- položenie strešnej krytiny (falcová krytina nad šatne a trapéz nad halu) 

- klampiarske práce – nové ríny a odkvapové zvody 

- odvetranie strechy 

- spätná montáž bleskozvodov 
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2.4. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 25.000,-  € 

 

2.5. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto ponuky. 

 

3. TYP ZÁKAZKY 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – podlimitná zákazka 

realizovaná prieskumom trhu. Výsledkom prieskumu bude výber uchádzača trojčlennou 

komisiou z minimálne troch cenových ponúk.  

 

4. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 

Predmet zákazky nie je rozdelený, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

5. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

5.1. Predmet zákazky bude financovaný z  rozpočtu verejného obstarávateľa.  

5.2. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe 

vystavenej faktúry za ukončené stavebné dielo a riadne prevzatú stavbu.  
 

 

6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

6.1. Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: 

 ZŠ s MŠ Podolie 804 – objekt telocvične. 

6.2. Lehota dodania:  do 31. 3. 2016  

 

7. OPRÁVNENÝ ZÁUJEMCA, UCHÁDZAČ 

7.1. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na 

trhu uskutočňuje stavebné práce a má záujem o účasť v tejto zákazke. 

7.2. Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce 

(informatívny výpis zo ŽR alebo OR). Môže to byť originál, úradne osvedčená 

fotokópia alebo fotokópia dokladu. V prípade neoverenej kópie je potrebné v prípade 

úspešnosti priniesť originál alebo úradne overenú fotokópiu originálu.  

 

8. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

8.1. Záujemca je povinný  vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby 

získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 

Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu 

uchádzača. 

 

9. PREDLOŽENIE PONUKY 

9.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  

9.2. Cenovú ponuku predkladá uchádzač v písomnej forme v uzatvorenom obale s 

označením obchodného názvu uchádzača a označením súťaže „Rekonštrukcia 

plochej strechy telocvične ZŠ s MŠ Podolie 804 - NEOTVÁRAŤ“. Ponuky je 
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potrebné doručiť osobne alebo poštou na vyššie uvedenú adresu verejného 

obstarávateľa. 

9.3. Lehota na predkladanie ponúk: do 18. 12. 2015 do 12.00 hod. 

9.4. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je 

rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

 

10. PLATNOSŤ PONUKY 

10.1. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31. 3. 2016. 

10.2. V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté 

konanie o námietkach pred uzavretím zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom 

obstarávaní odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa alebo ak bude 

začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa 

zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, 

ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom 

predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Uchádzači sú svojou ponukou 

viazaní do uplynutia oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

 

11. NÁKLADY NA PONUKU 

11.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

11.2. Cenové ponuky doručené na adresu VO a predložené v lehote na predkladanie 

ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk 

podľa bodu 10 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o 

zákazke. 

 

12. OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI, VYHODNOTENIE PONÚK: 

12.1. Otváranie aj vyhodnotenie ponúk je neverejné a uskutoční sa v termíne 18.12.2015 

o 13.00 hod.  Miesto otvárania obálok s ponukami: riaditeľňa ZŠ s MŠ Podolie. Na 

vyhodnotenie ponúk bude zriadená komisia, ktorú stanoví riaditeľka školy. 

 

 

13. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH PONÚK JE:  

13.1. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý v cenovej ponuke ponúkne najnižšiu 

cenu v € bez DPH, podľa § 35, odst.1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z.Z. o verejnom 

obstarávaní. Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky 

požiadavky uvedené v súťažných podkladoch.  
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14. HARMONOGRAM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A REALIZÁCIE STAVBY:  

 

Príprava podkladov:     do 7. 12. 2015 

Odoslanie výzvy trom záujemcom:   08. 12. 2015 

Zverejnenie na profile VO:    08. 12. 2015 

Predloženie ponuky:     18. 12. 2015 do 12.00 hod. 

Vyhodnotenie cenových ponúk komisiou: 18. 12. 2015 o 13.00 hod. 

Oznámenie výsledkov všetkým uchádzačom:   21. 12. 2015 

Ukončenie stavebných prác:    najneskôr do 31. 3. 2016 

 

  

 

 

 

 ........................................................                                                                                     

 RNDr. Janka Schreiberová 

 riaditeľka školy 

 

 

 

Príloha: 

1. Popis strechy určenej na hydroizoláciu 

2. Popis stavebných prác – poskytneme pri obhliadke 
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Príloha č.1: Popis strechy určenej na hydroizoláciu a zateplenie: 

 

Rozmery strechy telocvične: 

 

1. horná strecha nad halou plochá - 25,1 m x 13,8 m = 344  m
2
 

2. dolná strecha nad šatňami plochá - 25 m  x 6,1 m = 152,5 m
2
 

3. strecha nad WC a kúpelňami šikmá - 6,6 m x 3,4 m = 22,44 m
2
 

 

Spolu plocha – 519 m
2
, zaokrúhlene 520 m

2
 

 

 

Dĺžka rín – 25,2 m x 3 = 75,6 m 

Dĺžka zvodov - 6,3 m x 4 + 2 x 3 m  = 31,2 m 

 

1. Horná strecha nad halou telocvične plochá má takúto konštrukciu: 

o oceľové strešné väzníky 

o strešné dosky SZD 10 300/60/10 cm so zatr. spár 

o lepenka 1xA500 – protipar. zábrana 

o „Cabris rohože“ 2 cm 

o piesok 1 cm 

o pórobetónové dosky 10 cm 

o zamazanie prefabrikovaným cementovým poterom 

o penetračný náter 

o 2 x lepenka A500 zaliata, preložená 

o biely kremielok do vysokokvalitného asfaltu 

o strecha nad halou má mierny sklon, stredom strechy po dĺžke ide hrebeň 

strechy  vo výške 7,25 m a rímsa haly je vo výške 6,28 m.   

 

2. Dolná  strecha nad šatňami má takúto konštrukciu: 

o prefabrikované dosky PZD  

o lepenka 1xA500 – protipar. zábrana 

o „Cabris rohože“ 2 cm 

o piesok 1 cm 

o pórobetónové dosky 10 cm 

o zamazanie prefabrikovaným cementovým poterom 

o penetračný náter 

o 2 x lepenka A500 zaliata, preložená 

o kremielková krytina 

o  strecha je plochá, trošku vyspádovaná k zvodom vpredu budovy 

o  v tejto časti je v strede šikmá strecha nad záchodmi 

 

Strecha bola proti zatekaniu opravovaná v minulosti vrstvami Ipy a gumoasfaltovými 

nátermi. 
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č.:    ........  / 2015              Vybavuje: RNDr. Janka Schreiberová  V  Podolí, 8. 12. 2015 

          032/74084 12 

          0902886370 

 

 

VEC: Žiadosť o predloženie cenovej ponuky 
 

 ZŠ s MŠ Podolie 804, 916 22 Podolie ako osoba § 6 ods. 1 písm. d) zákona 25/2006 

Z.z.o verejnom obstarávaní  si Vás dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na 

uskutočnenie stavebných prác , ako zákazku obstarávanú v súlade s §9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní.  

Predmetom zákazky je 

 

„Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Podolie 804“ 
 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

Zároveň žiadame o predloženie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. 

Pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v § 4 ods. 2 

písm. b) a c), Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

Ponuku je potrebné predložiť v uzatvorenej obálke s označením „Rekonštrukcia plochej strechy 

telocvične ZŠ s MŠ Podolie 804 – NEOTVÁRAŤ“ kontaktnej osobe RNDr. Janke Schreiberovej 

v termíne do 18. 12. 2015 do 12.00 hodiny. 

Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná objednávka, ktorá Vám bude následne 

doručená.  

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 

obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 

 

 S pozdravom 

 

     

 

 ........................................................                                                                                     

 RNDr. Janka Schreiberová 

 riaditeľka školy 
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