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              Výzva  na  predkladanie  ponúk  

 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov: 

 
„Oprava  omietok v telocvični ZŠ Kanianka“ 

1.                   Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov                            :           Základná škola,Ul.  SNP  587/4, 972 17 Kanianka 

V zastúpení                    :           Mgr. Jana Stančeková, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba            :            Mgr. Jana Stančeková   
Telefón                          :           0917 977 392                        

        046/5400530 

Elektronická pošta         :           zakladna.skola.kanianka@gmail.com 

Internetová adresa         :           www.zskanianka.edupage.org 

IČO                                :           31201636 

DIČ                                :           2021369537 

Bankové  spojenie         :           Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza 

Číslo účtu                      :           9014568001/5600 

2.  Adresa, kontaktné miesto a osoba kde možno získať doplňujúce informácie: viď. bod 1.. 

 

3. Predmet  zákazky:  stavebné  práce  pri  oprave omietok v   telocvični  ZŠ Kanianka 

 

4.   Názov predmetu zákazky: „Oprava omietok  v telocvični ZŠ Kanianka“. 
 

5.   Rozdelenie predmetu zákazky na časti:   požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky. 

 

6.      Opis  predmetu  zákazky:    Predmetom  zákazky  je  komplexná  rekonštrukcia  vnútorných omietok 

vápenná alebo vápenno cementová v podlaží a v schodisku stien, potiahnutie vnútorných stien 

sklotextilnou mriežkou, montáž lešenia, demontáž lešenia otlčenie omietok vnútorných vápenných stien, 

odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, penetrovanie stien   telocvične  ZŠ Kanianka na ul. SNP 587/4, 

972 17  Kanianka, IČO 31201636, DIČ 2021369537 v majetku obce Kanianka. 

 Rozmer telocvične je 15,3 x 31x 6 metrov. 
  

7.  Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:   Rozsah je limitovaný zmluvou, opisom predmetu zákazky, 

výkazom výmer – rozpočtom diela v zmysle ponuky uchádzača. Uchádzač položkovite a sumárne nacení  celý 

predmet       zákazky       a súvisiace       náklady       tak,       aby       cena       za       zhotovenie       predmetu 

diela nebola navyšovaná a jeho cena bola konečná. Položky vo výkaze výmer uchádzač popíše a nacení tak, 

aby dielo spĺňalo uvedené parametre a európske normy, bolo funkčné, bez vád a nedorobkov a aby sa cena 

vysúťaženého diela nenavyšovala. 
 

8.  Miesto   dodávky:   ZŠ Kanianka na ul. SNP 587/4, 972 17 Kanianka, IČO 31201636, DIČ 2021369537. 

 

9.   Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:    predpokladaný termín     odovzdania       diela 

(zákazky): október 2015. 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:   Finančné    prostriedky    budú        poskytnuté 
z rozpočtu verejného obstarávateľa v kombinácii s prostriedkami SR (obstarávateľ požiadal o dotáciu) lehota 

splatnosti faktúr – do 60 dní od ich vystavenia za ukončené dielo bez vád a nedorobkov.      Obstarávateľ  

zálohy neposkytuje. 

 

11.  Podmienky  účasti:  §    26  ods.  1    písm.  f  (§    26  ods.    2  písm.    e)  –    uchádzač  je  oprávnený 

dodávať       tovar,       uskutočňovať       stavebné       práce   alebo       poskytovať   službu,       -       doklad 
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o   oprávnení     podnikať,            alebo    doklad    o     zapísaní     v  profesijnom      zozname        vedenom 

profesijnou     organizáciou. Originál, alebo          overený doklad nie starší ako 3 mesiace predloží    úspešný 

uchádzač          po        obdržaní          oznámenia       o úspešnosti, pokiaľ preukázal    splnenie    podmienky 

fotokópiou, alebo čestným vyhlásením. 
 

12. Typ zmluvy a obsah ponuky: Zmluva o dielo alebo rámcovú zmluvu so zapracovanými podmienkami výzvy. 

 

13. Uchádzač  predloží:      Doklad   o    splnení    podmienok    účasti (bod 11.),    cenovú  ponuku na celý 

predmet   obstarávania podľa súťažných podkladov (bod 17.), doplnené a podpísané 2 rovnopisy zmluvy 

o dielo, ktoré sú súčasťou tejto výzvy (uchádzač doplní len svoje dáta, cenu, oprávnené osoby – vybodkované 

miesta v zmluve), predloží nacenený výkazy výmer – rozpočet, referencie na aspoň 5 zrealizovaných zákaziek 

za roky 2012 až 2014 na dodávku a zhotovenie obdobného diela porovnateľných parametrov. Uchádzač 

uvedie svoje fakturačné a identifikačné údaje, telefónny a emailový kontakt, popíše technologický postup 

prác, názov systému  a skladbu jednotlivých vrstiev. 

 

14. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 9. 500,-- € 

 

15. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk: Lehota  na  predkladanie  ponúk je  ihneď .  

Fyzické    doručenie   na adresu:   Základná škola,   SNP 587/4, 972 17   Kanianka. Ponuku je potrebné  

doručiť  na  adresu  verejného  obstarávateľa,  v lehote  na  predkladanie  ponúk  do 28.08.2015  do 12.00 

hod.v uzavretom  obale s uvedením obchodného mena a sídla podnikania uchádzača. Obal ponuky musí 

byť označený textom: názov zákazky „Oprava omietok v telocvični ZŠ Kanianka“, a formulkou   

„Neotvárať“.   Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
 

16. Otváranie ponúk:  Dátum    a čas    otvárania    a vyhodnotenia      ponúk:   bude uchádzačom oznámený 

aspoň 5 dní dopredu.  Miesto otvárania  ponúk:  zborovňa ZŠ, Ul.  SNP  587/4, 972 17  Kanianka. Ponuky sa 

budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk, ponuky, ktoré nesplnia podmienky výzvy budú 

vyradené. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa 

umiestni na poslednom mieste v poradí.  Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená  ako úspešná. 
 

17. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky, splnenie podmienok výzvy. 

Uchádzač  nacení  celú  ponuku  tak,  aby  zahŕňala  všetky  súvisiace  náklady. Cenová  ponuka  musí 

obsahovať cenu diela ako celku, uvedie cenu bez DPH, sumu DPH a cenu diela s DPH. Cenová ponuka je 

súčtom jednotlivých položiek v rozpočtových nákladoch. 
 

18. Ďalšie informácie: Informácia     o výsledku     verejného     obstarávania         sa     oznámi     úspešnému 

uchádzačovi     po vyhodnotení cenových ponúk.         Právny     vzťah medzi obstarávateľom a úspešným 

uchádzačom nadobudne podpísaním zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. 
 

19. Použitie elektronickej aukcie:  Nepoužije sa. 
 

20. Obstarávateľ si vyhradzuje vyhlásenú verejnú súťaž zrušiť v prípade, ak ani jeden uchádzač   nesplní 

podmienky      podľa      súťažných      podkladov      v celom      rozsahu,      resp.      ak      ponuky      budú 

presahovať finančný limit pre uvedený typ zákazky, ak sa zásadným spôsobom zmenia podmienky, ktoré boli 

pri vyhlásení súťaže, alebo ak tak pripúšťa  zákon. 
 
 
 
 

  
V Kanianke, dňa 2 4 .8.2015 
 

      

        Mgr. Jana Stančeková 

riaditeľka školy 


