
 

Výzva na predkladanie ponúk 
Zadávaná postupom podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.  zákona o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: 
 
 
 

„Oprava stropnej omietky pre ZŠ Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Základná škola, Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

Sídlo: Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.2 zákona č. 343/2015 Z.z. v z.n.p. 

Zastúpený: Mgr. Anita Tomaníčková, riaditeľka školy 

IČO:37812505 

DIČ:2021680100 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

Meno, priezvisko: Ing. Ingrid Fábiková 

Telefón: 0907 242 027 

e-mail: skola@zssulkovknm.edu.sk 

 

2. Typ zmluvy:  

        S úspešným uchádzačom, bude uzavretá zmluva o dielo. 
 
3.    Doba trvania zmluvy: 

        Predpokladaná doba realizácie predmetu zákazky je do 15 dní od prevzatia priestoru realizácie. 
 
4.    Miesto dodania predmetu zákazky: 

        Zariadenie školského klubu detí  pri ZŠ Dolinský potok 1114/28 v Kysuckom Novom Meste 

5. Slovník verejného obstarávania: 
       1. Demolačné práce      - kód CPV 45110000 
       2. Omietkarské práce    - kód CPV 45410000 
       3. Maliarske práce         - kód CPV 45440000 
 
6.   Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
      Predmetom zákazky je oprava stropnej omietky v zariadení školského klubu detí /ďalej iba ŠKD/ pri ZŠ. 
      A, vybúranie stropnej omietky 1,5 cm vo výške 3,5 m v miestnosti 6 m x 5,5 m 
      B, demontáž 4 ks svietidiel 
      C, vybudovanie sadrokartónového stropu 33 m2 
      D, osadenie a dodávky 8 ks svietidiel – okrúhle bodové svietidlá s bezpečnostným krytom 
      E, maliarske práce 
      F, vybúranie stropnej omietky vo výške 3,3 m veľkosť 3,5 m x 2,7 m. 
      G, odvoz sutiny na skládku 
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 

        1300€ bez DPH. 
 

8. Spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: 

      a, Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách    
          v znení neskorších predpisov 
      b, Ocenenie položiek bude v cenovej úrovni v roku 2016 
      c, Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky 
      d, Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude vyjadrená v EUR s DPH 
      e, Uchádzač uvedie, či je alebo nie je platcom DPH 
 
 

 9. Možnosť predloženia ponuky: 

       Verejný obstarávateľ, vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky. 
 



10. Variantné riešenie: 

       Neumožňuje sa 
 

11. Podmienky financovania: 

       a, Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby 
       b, Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe dodávateľom vystavenej faktúry 
       c, Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia 
 
 
12. Podmienky účasti uchádzačov a obsah ponuky: 
      Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi v nasledovnej   
     skladbe : 

(1) identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, 
meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo 
peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa kontaktnej 
osoby, 

(2) doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky, alebo potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o 
zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 ZVO, 

(3) návrh ceny v EUR s DPH za jednotlivé položky, 
(4) návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača. 
 

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

       Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, vrátane DPH. 

 

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:     

       a, do 30. 9. 2016 do 14.00 hod 

       b, doručenie písomne prostredníctvom pošty, kuriéra, osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú       

           v bode 1 tejto výzvy alebo e-mailom na adresu: skola@zssulkovknm.edu.sk s uvedením predmetu zákazky    

           a s vyznačením adresáta a odosielateľa vo formáte pdf. 

        c, Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponúk nebude akceptovaná 

  

15.   Dôvody na zrušenie súťaže: 

Verejný obstarávateľ  môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

a, nebude predložená ani jedna ponuka, 

b, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným verejným obstarávateľom, 

c, ak sa zmenili okolnosti  za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, 

d, ak sú všetky cenové ponuky vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

16.    Ďalšie informácie: 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 
verejnému obstarávateľovi 

Pri porušení ktoréhokoľvek bodu výzvy bude uchádzač vylúčený z verejného obstarávania. 

 

 

 

V Kysuckom Novom Meste, dňa 28.9.2016                                                    Mgr. Anita Tomaníčková 
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