
 

 

VÝZVA 
NA PREDKLADANIE PONÚK 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 
 
Názov zákazky: „Výmena podlahovej krytiny na chodbe a na schodišti v budove ZŠ“   

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto: 

Názov:   Základná škola  

IČO:    35995955 

Kontaktná osoba:  Mgr. Vladimír Šebeň  

Sídlo:    Slovanská 1415/7 

Obec:    Považská Bystrica      

PSČ:    017 07 
 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

2. Predmet zákazky: „Výmena podlahovej krytiny na chodbe a na schodišti v budove 
ZŠ“ 
  

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  nerozdeľuje sa  
 

4. Opis predmetu zákazky:  Výmena podlahovej krytiny na chodbe a na schodišti 
pozostáva z: 
Demontáže starej PVC krytiny 455 m2. 
Nevyhnutné vyspravenie podlahy poterom 455 m2. 
Demontáž schodovej hrany PVC 220 m. 
Odvoz a likvidácia starej podlahovej krytiny 455 m2. 
Dodávka a montáž schodovej hrany PVC 220 m – schodová hrana musí byť v jednom 
kuse o dlĺžke cca 237 cm. 
Dodávka a montáž podlahovej krytiny PVC 455 m2 – heterogénnej podlahovej 
krytiny, skladajúcej sa z troch vrstiev, nášlapná vrstva 0,8 mm, celková hrúbka 2 mm, 
trieda záťaže 23, 33, 43 (parametre ako produkt novoflor extra optimal). 
Penetrácia pod vysprávky. 
Montáž soklovej lemovky 280 m. 
Montáž zváracej šnúry 260 m. 
Montáž a demontáž prahov dverí. 
Presun materiálu. 
Očistenie podlahy. 
Ďalšie požiadavky: 
Oprava omietok, vyrovnanie stien nad soklovou lemovkou, vyrovnanie podláh pod 
PVC krytinu, .... 
 
Skutočné rozmery je potrebné overiť na stavbe – zameraním. 
 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Stavebné práce na objektoch ZŠ – 45214210-5 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 13 100,- EUR 
 



 

 

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  Ide o kompletnú výmenu PVC krytiny na 
chodbe pred telocvičňou, pred herňami ŠKD a na schodisku v učebňovej časti budovy 
školy. 
 

8. Miesto dodania predmetu zákazky: budova Základnej školy, Slovanská 1415/7, 
Považská Bystrica  

  
9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 

Do 25 dní od odovzdania staveniska.  
 

10. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 
 

11. Lehota a miesto na predloženie ponúk: utorok 18.12.2018 do 10:00 hod. 
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
Základná škola, Slovanská 1415/7, 
017 07 Považská Bystrica 
Tel: 042/4261647 
e-mail: 7zs@stonline.sk  

 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do kancelárie riaditeľa 
a to v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.00 hod. 
 

12. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke 
poštou, kuriérom, osobne v súlade s bodom 11. Ponuky budú predkladané v 
slovenskom jazyku.  
Cena bude vyjadrená v mene EUR bez DPH a spolu s DPH  (v prípade ak uchádzač nie 
je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).  

 
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia: 

 
 „Výmena podlahovej krytiny na chodbe a na schodišti v budove ZŠ – Neotvárať!“ 

 
 

13. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  
Jediným kritériom je najnižšia cena za stavebné práce podľa výzvy. Cena bude v EUR s 
DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.  
 

14. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2019 
 

15. Obsah ponuky: 
- Cenová ponuka obsahuje uchádzačom vyplnený a podpísaný: 

 krycí list rozpočtu  
 výkaz výmer  
 Výpis z obchodného, živnostenského registra prípadne iného registra s 

oprávnením na daný predmet zákazky (postačuje kópia). 
 

16. Otváranie ponúk: 
Otváranie ponúk bude neverejné. 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 18.12.2018 o 12:00 hod. 
Miesto: Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica, kancelária 
riaditeľa 
 

17. Podmienky financovania: Úspešnému uchádzačovi nebude poskytnutý preddavok. 
Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v 
lehote splatnosti faktúry 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 
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18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

S úspešným uchádzačom bude pred realizáciou zákazky podpísaná zmluva o dielo. 
Úspešný uchádzač garantuje na zrealizované dielo zákonom stanovenú 60 mesačnú 
záručnú dobu. 
 
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená žiadna ponuka, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 
 
V Považskej Bystrici, dňa  06.12.2018 
 
 
 
Mgr. Vladimír Šebeň 
riaditeľ školy 
 
Vybavuje: Mgr. Vladimír Šebeň  
 


