
VÝZVA 
na predloženie ponuky 

 
Zateplenie telocvične, okapový chodník 

 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov 
 

1. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa : 
Názov organizácie:  Základná škola Jána Švermu  
Sídlo organizácie:   Štefánikova 31, 066 24  Humenné  
IČO:    37874071 
DIČ:    2021634912 
Bankové spojenie:   Tatra banka a.s. 
Číslo účtu:    IBAN SK53 1100 0000 0026 2255 1981 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 
Meno a priezvisko:  Mgr. Jozef Šalata  
Telefón:    057/775 2306, 0915 383 346 
E-mail:    zsjanasvermu@gmail.com  

 
2. Predmet zákazky 

Zateplenie telocvične, okapový chodník  
 

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

4. Opis zákazky 
Predmetom zákazky je zateplenie a oprava stien telocvične, výstavba okapového chodníka okolo 
telocvične, presný popis prác je uvedený v tabuľke:  

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 3,381 

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 3,381 

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 3,164 

Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 m3 3,164 

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 6,545 

Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5 m3 15,855 

Zemina na násyp a zásyp m3 7,045 

Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 79,110 

Trávové semeno - parková zmes kg 2,444 

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 79,110 

Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5    m2 63,288 

Nopová fólia  m2 31,644 

Geotextílie netkané -čierna 50g m2 31,644 

Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5   m2 31,644 

Dekoračný štrk dunajský fr.8-16 mm t 3,164 
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Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných m2 11,270 

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm m2 31,644 

Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá m2 112,877 

Príplatok za každý ďalší stupeň zložitosti m2 15,000 

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm  m2 188,573 

Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) m2 42,000 

Fasádny náter BAUMIT SilikonColor m2 42,000 

Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF,  m2 28,370 

Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy m2 147,963 

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (EPS-F) m2 12,240 

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou m 26,370 

OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY ks 26,634 

BAUMIT Soklový profil SL 8 (hliníkový) m 28,370 

BAUMIT Dilatačný profil V m 14,610 

BAUMIT Rohová lišta hliníková m 65,770 

Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm,  -
2,10000t 

m3 0,300 

Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %,  -0,05000t m2 112,877 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6,343 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 38,058 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 6,343 

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 6,343 

Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m t 29,470 

Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek,  -0,00742t m2 2,000 

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -0,00135t m 10,650 

Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu rohu múra a nadmurovky  ks 3,000 

Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm m 14,000 

Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 
mm 

ks 14,000 

Odkvapové systémy -  POZINK, objímka lisovaná ks 14,000 

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,  -0,00285t m 14,000 

Oplechovanie parapetov hliníkové lakované hr. 1,0 mm, š. 380 mm m 10,650 

Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov  m 16,740 

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 6,532 

Demontáž a spätná montáž bleskozvodu kompl 1,000 

 



5. Druh zákazky:  
poskytnutie služby - zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov  
 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  
požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky vrátane dopravy - dodania na adresu ZŠ 
 

7. Miesto uskutočnenia služieb: 
Dodanie na adresu: Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24  Humenné  
 

8. Termín dodávky tovaru a poskytnutia služby:  

do 31.07.2016 
 

9. Obhliadka miesta plnenia zákazky 
Nutná obhliadka priestorov na Základnej škole Jána Švermu, Štefánikova 31, Humenné 
 

10. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
50000000-5 Opravárske a údržbárske služby  

 
11. Predpokladaná hodnota zákazky: 

  12500,00EUR bez DPH 
 

12. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: 
Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky. 
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke bude vyjadrená v EUR s DPH. 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo výške ceny bez DPH. 
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení: 
· zmluvná cena v EUR bez DPH, 
· sadzba a výška DPH, 
· zmluvná cena v EUR s DPH. 
 

13. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Splatnosť faktúry bude 
14 dní od jej vystavenia. 
 

14. Podmienky účasti uchádzačov: 
Uchádzač predloží: 
- cenovú ponuku podľa podmienok uvedených vo výzve, úspešný uchádzač doloží kópiu dokladu o 
oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť uvedený predmet podnikania oprávňujúci 
uchádzača poskytovať predmet zákazky. U právnickej osoby je to aktuálny Výpis z obchodného 
registra“ u fyzickej osoby je to Živnostenský list“ a iné doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť 
uchádzača – napr. doklad o zápise v profesijnom zozname alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie. 
 

15. Obsah ponuky 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 



· Identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a funkciu 
štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, telefónne číslo, faxové číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej 
telefónne číslo, e-mailovú adresu). 
· Rozpočet – cenovú ponuku na celý predmet obstarávania uvedený v opise 
 

16. Lehota na predkladanie ponúk 
Ponuky sa prijímajú do 07.07.2016 do 12.00 hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na 
predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená. 
 

17. Lehota viazanosti 
do 07.07.2016 
 

18. Miesto predkladania ponúk 
adresa verejného obstarávateľa pre doručenie ponúk: 
 
Základná škola Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24  Humenné 
v obálke označenej heslom “ Zateplenie telocvične, okapový chodník“ poštou alebo osobne. 
Ponuku možno zaslať aj elektronicky na emailovú adresu školy zsjanasvermu@gmail.com. Pre 
doručenie je rozhodujúci čas prijatia emailu. 
 

19. Jazyk ponuky 
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a 
súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom 
jazyku. 
 

20. Kritéria vyhodnotenia ponúk 
celkovú najnižšiu cenu s DPH za požadovaný predmet zákazky v celom požadovanom rozsahu 
plnenia 
 

21. Obchodné podmienky 
- predmet zákazky bude realizovaný na základe uzatvorenej zmluvy, 
- úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry po zrealizovaní celého predmetu zákazky, 
termín splatnosti je 14 dní od dňa jej vystavenia, 
- verejný obstarávateľ neposkytne preddavky, ani zálohové platby, 
- vzťahy zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu 
zákazky, 
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených 
ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená alebo ani jedna z ponúk 
nesplní sumu stanovenú v predpokladanej hodnote zákazky. 
 

22. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí ponuky, bude mu zaslaná objednávka 
v súlade s predloženou ponukou. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky budú vyhodnocované, 
bude doručené oznámenie o neúspešnosti. 

 
        
 
         Mgr. Jozef Šalata 
         riaditeľ školy  
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