
 
 

                                                                                              Banská Bystrica 07.02.2019 

                                                                                              Číslo: GMK/2019/192 

 

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) 
zákazka podľa s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
Názov: Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica 

Sídlo: Mládežnícka 51, 974 04  Banská Bystrica 

IČO: 00626317 

DIČ:  2021555888 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  
Meno a priezvisko: Ing. Anna Horáková  

Telefón: 0911 956 324  

e-mail: anna.horakova@gmk-bb.sk 

 

2. Predmet zákazky : Oprava a údržba  učebne IV. A a II. B v pavilóne A, GMK BB.  
2.1. Kategória zákazky:  služba 

2.2. Opis predmetu zákazky:  dodanie služby  

2.3. Typ zmluvy:  Objednávka, Zmluva o dielo 

 

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky  
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica 

3.2. Lehota dodania predmetu zákazky: 15.03.2019 

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Zatriedenie zákazky podľa CPV: 

4.1. CPV: 452141000-0 Stavebné práce na stavbe budov  so vzdelávaním 
Predmetom zákazky je oprava a údržba učebne IV. A a II. B v pavilóne A, GMK BB, zákazka 
na uskutočnenie prác a služby je špecifikovaná na búracie práce, stavebné práce, zateplenie 
a dodanie podláh, elektro materiálu a svietidiel. Práce sú špecifikované v prílohe Výkaz výmer. 
 

4.2 Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie 

predmetu obstarávania, ktorá tvorí prílohu výzvy. 

 

5.  Variantné riešenie: neumožňuje sa  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 20 166,42 € s DPH 

 



7. Predkladanie cenových ponúk  
7.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.  

7.2. Lehota na predloženie cenových ponúk: do 15.02.2019 do 10:00 hod.  

7.3. Cenové ponuky sa doručujú s označením v predmete na podateľni Gymnázia Mikuláša 

Kováča, Mládežnícka 51, 974 01 Banská Bystrica v obálke s označením :  VO  Oprava a údržba 

 učebne IV. A a II. B v pavilóne A, GMK BB. 

 

8. Lehota viazanosti ponuky  

8.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 15.03.2019.  

 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky  
9.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou 

bezhotovostného platobného styku.  

9.2. Zálohy nebudú poskytované.  

9.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky na miesto dodania. Prílohou 

faktúry bude krycí list čerpania a súpis vykonaných prác s potvrdením o dodaní a prevzatí 

predmetu zákazky. Revízna správa. Splatnosť  faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry.  

 

10. Podmienky účasti uchádzačov  
10.1. Predloženie fotokópie dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet 

podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky. Návrh 

Zmluvy o dielo na vykonané práce a dodávku materiálu dodaného na predmet zákazky. 

  

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk  
11.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.  

 

12. Obsah ponuky  
12.1. Ponuka musí obsahovať:  

- ocenenie predmetu obstarávania  

- doklady podľa bodu 10.  

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  
13.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia do 18.2.2019 .  

13.2. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka a podpísaná Zmluva o dielo.  

13.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy o dielo, verejný 

obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy o dielo ďalšieho uchádzača v poradí.  

13.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v 

prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore 

s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  

13.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky 

znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 7.2.2019 

 

 

 

          

              PaedDr. Alena Paulová 

                     riaditeľka školy  


