
Verejný obstarávateľ: Základná škola, Školská 3,  076 43 Čierna nad Tisou 
 
 

Výzva a súťažné podklady 
 

Zadanie zákazky s podlimitnou hodnotou v zmysle §9 ods. 9 
 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov pre 
„Oprava sociálnych zariadení v telocvični pri Základnej škole , Školská 3, Čierna nad Tisou“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Základná škola 
Sídlo: Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou 
IČO: 035541130   DIČ: 2021664073 
Telefón : 056/6350509 
Štatutárny orgán: Mgr. Silvia Bacskaiová – riaditeľ  školy 
Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Bacskaiová 
e-mail : gozscnt@zoznam.sk 
 
2. Typ zmluvy:  Výsledkom zadania zákazky z podlimitnou hodnotou bude zmluva o dielo. 
 
3. Miesto realizácie predmetu zákazky: Sociálne zariadenia v telocvični pri Základnej škole, Školská 3, 
Čierna nad Tisou 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky – špecifikácie a jeho rozsah:  
Predmetom zákazky je komplexná oprava sociálnych zariadení – WC ženy v telocvični, odvoz  a likvidácia 
stavebnej sute a ostatného odpadu. 
 
Technické požiadavky na požadované práce: 
 
Viď. rozpočet / príloha č.1/ 
 
 Technické požiadavky na  dodané materiály: 
Vykonané práce a dodané materiály musia spĺňať kvalitatívne požiadavky uvedené v príslušných normách 
a smerniciach. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH : maximálne 4300,-€ 
Uchádzač predloží rozpočet a krycí list. 
Termín ukončenia realizácie diela: 31.12.2015 
 
5. Možnosť predloženia ponuky na jednu alebo viac položiek: 
Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na kompletnú dodávku opísanú v bode 4.  
Oprávnenie predložiť variantné riešenie: variantné riešenie sa neumožňuje. 
 
 
 
 
 



6. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania: 
- kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad oprávňujúci uchádzača             
na dodanie predmetu zákazky, 
- rozpočet a krycí list , 
- uchádzač ,ktorý nesplní podmienky účasti bude z výberového konania vylúčený. 
 
7. Lehoty a miesto na predkladanie ponúk: 
- do 8.12.2015 do 13:00 hod. 
 
8. Spracovanie a predloženie ponuky: 
Cenové ponuky musia spĺňať nasledovné podmienky: 
a) jazyk ponuky slovenčina, 
b) mena v ktorej je cenová ponuka je EUR 
c) cena z cenovej ponuky bude v nasledovnom zložení: 

- cena celkom bez DPH, 
- čiastka DPH, 
- cena celkom vrátane DPH, 

d) jeden uchádzač môže predložiť len jednu cenovú ponuku, 
e) cenová ponuka musí byť predložená v uzatvorenej obálke s označením SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ. 
   Ďalšie podrobnosti budú zverejnené vo výzve, 
f) obálka ponuky musí obsahovať: 

- adresu verejného obstarávateľa,  
- názov a sídlo uchádzača,  
- heslo „Oprava sociálnych zariadení ZŠ“ 

 
9. Otváranie ponúk: 
- termín otvárania cenových ponúk: 8.12.2015 o 14:00 hod. 
 
10. Vyhodnotenie ponuky: Verejný obstarávateľ bude v ďalšom procese vyhodnocovania ponúk 
predložených v rámci výberu dodávateľa predmetu zákazky postupovať v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní. Do výberového konania budú zaradené len ponuky, ktoré spĺňajú parametre 
uvedené vo vyšších bodoch. 
 
11. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude 
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr minimálne 14 dní odo 
dňa ich doručenia. 
 
12. Kritériá hodnotenia ponúk: 
      
Rozhoduje najnižšia cena za komplexnú realizáciu. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení 
ceny upozorní na túto skutočnosť verejného obstarávateľa. 
 
 

Mgr.Silvia Bacskaiová 
riaditeľ školy v.r. 


