
 
  

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

  

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Názov: Gymnázium Ľudivíta Štúra 

IČO: 00160865 

Mesto: Zvolen   

PSČ: 96001  

Ulica: Hronská 1467/3 

Kontaktná osoba: 

Vo veciach technických a zmluvných: Ing. Jozef Výboh  

Telefón:  0948 325 612 

Elektronická pošta:  jozef.vyboh@gymzv.sk 

Internetová adresa:  http://www.gymzv.sk/ 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY:  
Oprava podlahovej krytiny na chodbe v budove Gymnázia Ľudovíta Štúra na ulici Hronská 

1467/3, Zvolen na štvrtom nadzemnom podlaží v ľavom trakte.  

3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:  
Oprava podlahovej krytiny 

4. ROZDELENIE PREDMETU ZAKAZKY NA ČASTI: 
Nie 

5. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  
Predmetom zákazky je odstránenie a likvidácia starej podlahovej krytina na chodbe 

štvrtého nadzemného podlažia o celkovej ploche 220m2. Vybúranie a likvidácia porušeného 

nesúdržného poteru v priemernej hrúbke 10mm v predpokladanej ploche 220 m2. Penetrácia 

a oprava vybúraného nesúdržného poteru v ploche 220m2 do 10 mm. Penetrácia, nivelizácia 

a brúsenie podkladu pod homogénnu podlahovú krytinu v celkovej ploche 220 m2. Nivelizovanú 

plochu celoplošne prebrúsiť. Celoplošné nalepenie a zvarenie novej homogénnej podlahovej 

krytiny disperzným lepidlom vhodným na homogénnu podlahovú krytinu s minimálnou šírkou 

2000mm v celkovej ploche 220 m2 a dĺžke zvaru 130m. Homogénna podlahový krytina musí 

mať minimálne parametre: hrúbka min. 2 mm, šírka min 2000 mm, trieda zaťaženia 43, 

kročajová nepriezvučnosť v zmysle normy ISO 717/2 minimálne 4 Db,  hmotnosť max. 4300 

g/m2,  trieda obrusnosti podľa normy EN 660 "P",  farebnosť bude určená na základe 

vzorkovníka pred realizáciou. Všetky potrebné materiály sú súčasťou zákazky.  Po obvode 

podlahy nalepiť soklové lišty 20x40mm béžovej farby v celkovej dĺžke 90m. Ukončenie 

podlahovej krytiny pri drevených prahoch (10ks). Presun materiálu v rámci budovy, (odstránená 

podlaha, vybúraný poter ako aj nový materiál) je možný výlučne ručne po schodisku ku 

zadnému vchodu do budovy. Vzdialenosť schodiska od východu cca 30m, vchod na schodisko 

na konci realizovanej chodby.  

Uchádzač je povinný vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác, aby získali 

všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Uchádzači, sa na 

obhliadke miesta dohodnú s pánom Ing. Jozefom Výbohom tel. č. 0948 325 612. Uchádzač v 

predkladanej ponuke môže použiť menované výrobky uvedené vo výkaze výmer alebo 

ich ekvivalenty. 

 

6. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:  
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen 

http://www.gymzv.sk/


 
  

 

7. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA  
Zákazka na stavebné práce: 

 Kladenie podláh – kód 45432110-8 
 

 

8. ROZSAH  A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:  
Predpokladaná hodnota zákazky :  8 681,06 € bez DPH 

9. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ:  
Nie 

10. TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY:   
 Termín realizácie od 15.7. 2019 do 2.8.2019,  

11. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:  
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu objednávateľa. Splatnosť 

faktúr je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľovi nebude poskytnutý preddavok. 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zmluvných podmienkach. Platba sa uskutoční na 

základe fakturácie formou bankového prevodu po odovzdaní diela. 

12. PODMIENKY ÚČASTI ZÁUJEMCOV: 
Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. 

13. OBSAH PONUKY:  
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:  

 podľa bodu č. 12 tejto výzvy  

 akceptovanú zmluvu (príloha č.1) – 1x podpísanú uchádzačom  

 ocenený výkaz výmer (príloha č.2) na celý predmet zákazky – 1x podpísaný 
uchádzačom  
 

14. SPÔSOB URČENIA CENY:             
- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 

zákona  č. 18/1996 Z. z. o  cenách v  znení  neskorších predpisov. 
- uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  
- ak uchádzač: 

a)  je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú 

(zmluvnú) cenu uvedie v zložení: 

   - navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

   - sadzba  DPH a výška  DPH, 

   - navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 
že nie je platcom DPH, upozorní. 

 

- uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky. 
 

15. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK:   
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia zmluvná cena za zrealizovanie predmetu 

zákazky v EUR s DPH. Uchádzači, ktorí nie sú platcami DPH uvedú celkovú  zmluvnú cenu a 

na skutočnosť, že nie sú platcami DPH upozornia verejného obstarávateľa v ponuke. 

16. PREDLOŽENIE A OBSAH PONÚK:  
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  

Ponuka musí byť doručená v uzavretom nepriehľadnom obale. Obal ponuky musí 

obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú vo výzve 

 adresu uchádzača, 

 označenie „prieskum trhu - neotvárať“, 



 
  

 

 označenie heslom prieskum trhu: " Oprava podlahovej krytiny" 

 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa verejného obstarávateľa uvedená 
v bode 1., konkrétne: podateľňa 

Ponuka musí obsahovať: 

 Všetky doklady podľa bodu 13. 
 

Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. 

 

Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 28.6.2019 čas: 12:00 hod 

 

17. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:  
 V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť 

informácie uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie 

informácií uvedených v zadaní bude  zverejnené na webovej stránke verejného 

obstarávateľa.  

 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne 

vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže prijať ponuku uchádzača, ktorý skončil 

druhý alebo tretí v poradí. 

 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 

zákona verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia ponúk. 

 Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené neotvorené. 

 Prílohu výzvy tvorí aj návrh zmluvy o dielo, ktorý požaduje verejný obstarávateľ od 

uchádzačov akceptovať. 

 Uchádzač je povinný vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác, aby získali 

všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Uchádzači, sa 

na obhliadke miesta dohodnú s pánom Ing. Jozefom Výbohom tel. č. 0948 325 612. 

Uchádzač v predkladanej ponuke môže použiť menované výrobky uvedené vo 

výkaze výmer alebo ich ekvivalenty.  

 

18. VYHRADENIE PRÁVA:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ: 

 nebola predložená žiadna ponuka 

 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky zadania, 

 v prípade prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky 

 zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo zadanie zverejnené. 

 
19. PRÍLOHA: 

č.1 Zmluva o dielo  

č.2 Výkaz výmer 

 

 

 

 

Dátum: 21.6.2019 

 

  

 

     

 RNDr. Ivetta Vidová 

  riaditeľka školy 


