
 
 

Základná škola Jána Švermu Humenné 

Štefánikova 31, 066 24 Humenné 

 

 

VÝZVA 

na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác 
(podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie : Základná škola Jána Švermu, Štefánikova ul. 31 v Humennom 

Sídlo organizácie: Štefánikova 31, 066 24 Humenné 

IČO: 37874071 

DIČ: 2021634912 

Bankové spojenie: Tatra banka a. s. pobočka Humenné 

Číslo účtu : SK53 1100 0000 0026 2255 1981 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Jozef Šatala, riaditeľ školy 

Č. tel.: 0915 383 346 

e- mail: zsjanasvermu@gmail.com ; jozefsalata@zsjshe.sk  

 

Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods.1 d) zákona o VO. 

 

 

II. Predmet zákazky: 

 

Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Jána Švermu v 

Humennom 

 

Druh zákazky:  stavebné práce (zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO. ) 

 

CPV:  45212222-8 Stavebné práce na telocvičniach 

 45214210-5 Stavebné práce na objektoch ZŠ 

 

Miesto dodania predmetu zákazky:  

 

a) sídlo verejného obstarávateľa 

 

b) Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky v objekte 

telocvične Základnej školy Jána Švermu, Štefánikova č. 31, 066 24 Humenné, aby si sami overili 

potrebný rozsah činností a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie 

ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných činností na 

realizáciu predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Záujemcovia, 

ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky, si dohodnú 

vopred dátum a čas obhliadky na kontakte: Mgr. Jozef Šalata, e-mail: zsjanasvermu@gmail.com ,   

tel.: 0915 383 346. 
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Základná škola Jána Švermu Humenné 

Štefánikova 31, 066 24 Humenné 

 

 

Termín dodania/realizácie predmetu zákazky: do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo 

 

Rozsah zákazky:  

 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia vnútorného priestoru objektu telocvične Základnej školy Jána 

Švermu v Humennom.  

 

Rekonštrukciu cvičebného priestoru telocvične bude pozostávať z týchto prác: 

  

 demontáž pôvodných lepených drevených podláh - parketových, vrátane líšt (soklíka),   

 demontáž podkladových roštov, 

 očistenie betónového podkladu pred začatím opráv,  

 odvoz sutiny a vybúraných hmôt, 

 doplnenie cementového poteru, 

 mazanina z betónu prostého, 

 izolácie proti vode, vlhkosti a tepelné izolácie, 

 demontáž pôvodného obloženia stien, príprava stien pre montáž obloženia,   

 montáž nového obloženia stien, stĺpov a pilierov -  podkladový rošt,  

 olištovanie dreveného obkladu, drevený obklad borovica, 

 montáž a dodávka veľkoplošnej dosky - parkety dubové na pero a drážku, sponkovanie,  

 viacnásobný náter podlahy, značenie pre volejbal, basketbal, 

 lepenie podlahových soklov (soklík), 

 presun hmôt 

 

 

Súčasťou výzvy je položkový výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.  

 

Predmet zákazky je v celom rozsahu v neocenenom výkaze výmer opísaný tak, aby bol presne 

a jasne špecifikovaný.  

 

III. Predpokladaná hodnota zákazky: 50 116,67 Eur bez DPH.  

                                                                  

IV. Podmienky financovania:   
 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa a zo získanej dotácie 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy 

a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo 

výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016.   
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V. Administratívne informácie: 
 

Obsah ponuky a podmienky účasti :  

 

1. Identifikačné údaje uchádzača 

 

2. Kalkulácia ponúknutej ceny /položkový rozpočet podľa poskytnutého výkazu výmer – 

Príloha č. 1 

 

3. Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa §32 ods. 2, písm. e), t. j.  doklad o 

oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – fotokópia 

dokladu (výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra), akceptuje sa aj výpis 

vytlačený z internetu. 

 

 

VI. Lehota na predkladanie ponúk: 
 

Ponuky sa prijímajú v lehote do 01. 07. 2016 do 15:00 hod.  

 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky 

je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky.  

 

Ponuku je možné doručiť : prostredníctvom poštovej prepravy, kuriérom alebo osobne 

 

 doručenie poštou na adrese uvedenej v bode I. tejto výzvy  (adresa verejného obstarávateľa), 

alebo osobne na tej istej adrese s označením „Súťaž – zákazka – neotvárať“ s heslom 

zákazky: „Rekonštrukcia telocvične ZŠ J. Švermu“ 

 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

 ponuku je potrebné predložiť v stanovenom rozsahu v zmysle bodu V. tejto výzvy 

 

 

VII. Kritéria vyhodnotenia ponúk 

 

Kritériom vyhodnotenia ponúk je ponúkaná celková najnižšia cena vrátane DPH. Uchádzač, ktorý 

nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v predloženej cenovej ponuke. 

 

  

VIII. Typ zmluvy a trvanie zmluvy:  

 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. 

 

IX. Požadované obchodné podmienky dodania služby: cenová ponuka je platná po dobu 

uskutočnenia stavebných prác.  
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X. Doplňujúce informácie: 

 Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým 

verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo podľa predloženej cenovej ponuky.  

 Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im 

vznikli s prípravou ponuky. 

        

 

V Humennom, dňa 28.06.2016        

 

   

 

 

 

 

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

                                                                                               Mgr. Jozef Šalata, riaditeľ školy 

 

 


