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Výzva na predkladanie cenových ponúk 

________________________________________________________________ 

Zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce – postup podľa § 117 zákona č.  343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) 

 

PREAMBULA 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na poskytnutie stavebných prác a následné úkony je postup 

zadávania zákazky v procese verejného obstarávania uplatnený podľa § 117  zákona o verejnom 

obstarávaní za dodržania základných princípov verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ 

upozorňuje, že predkladatelia cenových ponúk nemôže uplatniť v danom verejnom obstarávaní 

revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní a nevyplývajú im žiadne nároky na 

uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky na základe nimi predloženej ponuky. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Základná škola s materskou školou Hladovka 

Hladovka 238, 027 13 Hladovka, IČO: 378 10 189 

DIČ:2021646330  

Kontaktná osoba: PhDr. Gabriela Pajdučáková, riaditeľka školy, tel. 0435397701, 0905595626, 

                                 e-mail: zs@zshladovka.edu.sk   

 

1.1. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : PhDr. Gabriela Pajdučáková, riaditeľka školy,  

                                                                                        Tel: 0905595626, e-mail: zs@zshladovka.edu.sk   

                                                                           Adresa: ZŠ s MŠ Hladovka, 027 13  Hladovka 238   

 

2. Predmet zákazky :  Výmena okien na telocvični ZŠ s MŠ Hladovka.  
 Predmetom zákazky sú nasledovný tovar a  stavebné práce: 

2.1 - Demontáž pôvodných okien, vnútorných a vonkajších parapetov, odvoz a likvidácia vybúraných 
         hmôt a odpadu. 
2.2 - Montáž nových okien na penu v počte 12 kusov, montáž paropriepustnej pásky – spojovacieho  

profilu H,    vnútorných a vonkajších parapetov 
2.3 – Murárske práce, výpravka stien po montáži okien  
2.4 - Špecifikácia okien:  
  -neotvárateľné s 1 sklopiteľným svetlíkom a  1 nadsvetlíkom – 6 kusov, farba okien biela z oboch 

strán, výška okien 3970mm a šírka 1500mm, 
 -otvárateľné/sklopiteľné so sklopiteľným svetlíkom – 4 kusy, farba okien biela z oboch strán, 

výška okien 1160mm a šírka 2040 mm, 
 -otvárateľné/sklopiteľné – 2 kusy, farba okien biela z oboch strán, výška okien 1140mm a šírka 

1160 mm, 
2.3.1 - Plastový rám, 5-7 komôr Uw 0,89 - 1,3 
2.3.2 - Tesnenie 3x 
2.3.3 - Trojsklo Uw 0,7 
2.3.4 - Spojovací okenný profil 
3. Parapet vonkajší š.400mm , poplastovaný Pz plech hnedej farby 
4. Parapet vnútorný š.250mm, plastový s obojstrannými koncovkami biely 

 
 

Podrobný popis je špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu výzvy. 
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5. Obhliadka miesta realizácie prác:   

Uchádzač  môže vykonať obhliadku miesta realizácie prác tak, aby si sám overil a získal všetky 

informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác na predmetnej 

stavbe. Všetky  výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu  uchádzača. Uchádzači, ktorí 

prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie prác, dostanú  podrobnejšie informácie a 

termín uskutočnenia prehliadky na tel. čísle verejného obstarávateľa uvedenom v bode 1.1. v 

pracovných dňoch, od 8.00 do 13.00 hod.  Kontaktná osoba:  PhDr. Gabriela Pajdučáková.   

6. Komplexnosť dodávky: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len 

na niektorú, alebo niektoré položky v rámci predmetu zákazky.  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku  

   Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky v rozsahu ako je uvedené v bode 

2.  tejto výzvy. 

          Variantné riešenie: nepovoľuje sa 

7. Miesto a termín realizácie prác :  

7.4. Miesto realizácie: ZŠ s MŠ Hladovka, k.ú. Hladovka, na  parcele C KN č. 308/5 

7.5. Termín  realizácie: ihneď po podpísaní „Zmluvy o dielo“ alebo vystavením objednávky  

7.6. Termín ukončenia: najneskôr do 23.03.2018 

8. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo v zmysle obchodného zákonníka alebo objednávka.    

9. Obsah ponuky: Uchádzač predloží v ponuke:  

7.1    Návrh na plnenie kritérií - identifikačné údaje obstarávateľovi, názov zákazky, Obchodné meno, 

adresa- sídlo uchádzača, číslo účtu uchádzača, cena s DPH v €, cena za zákazku spolu, dňa, pečiatka 

a podpis štatutára 

7.2   Výpis z obchodného registra dodávateľa, resp. živnostenského registra v prípade, že dodávateľom 

je fyzická osoba nezapísaná v Obchodnom registri nie starší ako 3 mesiace – akceptujeme aj výpis 

z internetu. 

7.3   položkový rozpočet vypracovaný v zmysle výkazu výmer  s uvedením ceny bez DPH, vyčíslenie DPH 

a cenu vrátane DPH  (u neplatiteľov DPH cena celkom), podpísaný a opečiatkovaný dodávateľom. 

Lehota na predloženie ponúk: 27.02.2017 do 13:00 hod.   

Ponuka musí byť doručená písomne na krycom rozpočte v EUR. 

10. Spôsob doručenia:  

 poštou, osobne alebo kuriérom na adresu uvedenú v bode 1  

 alebo e-mailom:  zs@zshladovka.edu.sk 

 Obálku označiť heslom „ VO – Výmena okien na telocvični ZŠ s MŠ Hladovka“ –  Neotvárať!  

10.4. Vyhodnotenie ponuky: Na základe predložených položkových rozpočtov podľa výkazu výmer 

a podľa prieskumu a najnižšej ceny za dielo. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 27.02.2018 o 15.00 

hod. v kancelárii riaditeľky ZŠ s MŠ Hladovka, Hladovka 238, 027 13 Hladovka. 

10.5. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk vyhodnotí komisia a je neverejné.  

11. Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových 

prostriedkov obstarávateľa  formou bezhotovostného platobného styku.  

Splatnosť faktúry je 30 dní: 

 Od doručenia faktúry, 

 od  odsúhlasenia vykonaných prác objednávateľom na základe položkového krycieho listu 

rozpočtu, 

 

12. Cena a spôsob určenia ceny  v ponuke:   

12.4. Cenu stanoví uchádzač v rozsahu predloženého výkazu výmer. Takto ocenený výkaz výmer 

(rozpočet) bude súčasťou ponuky uchádzača. Jednotkové ceny a aj celková navrhovaná zmluvná 

cena budú uvádzané na dve desatinné miesta. Cena za dielo bude spracovaná v súlade s 

ustanoveniami zákona NR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.  
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12.5.  Uchádzač navrhovanú  cenu uvedie v zložení: navrhovaná cena bez DPH sadzba DPH a výška 

DPH  navrhovaná  cena  vrátane DPH  

12.6. Uchádzač je povinný dodržať  množstvá uvedené vo výkaze výmer tak, ako sú uvedené pri 

jednotlivých položkách.  

12.7. Uchádzač bude ponúkať komplexné zhotovenie diela, tak aby celková cena ponuky  pokryla 

všetky jeho záväzky v zmysle výzvy na predkladanie ponúk z hľadiska zhotovenia diela vrátane 

obstarávania a nákladov zhotoviteľov uchádzača. To znamená, že cena musí obsahovať cenu za 

celú uskutočnenú prácu, t.j. všetky náklady nevyhnutné na zhotovenie diela.  

12.8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH 15 152,89 eur  

13. Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena  

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:   

• Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.  

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené 

ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné 

pre verejného obstarávateľa (neuzatvoriť zmluvu zo žiadnym z uchádzačov).                    

• Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy predloží k nahliadnutiu kópiu platného dokladu o oprávnení 

uskutočňovať stavebné práce.   

• Viazanosť cenovej ponuky vytvorenia uchádzačom je 6 mesiacov. 

• Uchádzač garantuje záruku  celého diela  po dobu 36 mesiacov.  

 

V Hladovke, 19.02.2018  

Vypracovala:  Anna Harmatová                

 

   

            PhDr. Gabriela Pajdučáková          

                          riaditeľka školy  

 

Príloha: 
Návrh na plnenie kritérií 

Krycí list rozpočtu v EUR 
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Príloha 

 

Návrh na plnenie kritérií 
 

 

1) Verejný obstarávateľ: 
ZŠ s MŠ Hladovka 

Hladovka 238                          

027 13 Hladovka,            IČO: 37810189            DIČ: 2021646330 

 

2) Názov predmetu zákazky: Výmena okien na telocvični ZŠ s MŠ Hladovka 

3) Názov subjektu, adresa (sídlo) 

             IČO:  

DIČO:  

Kontakt:  

Email:  

Názov peňažného ústavu:  

Číslo účtu:  

Platca DPH: áno/nie 

 

4) Cena za zákazku spolu:  

 

 

 

V....................................            dňa..........................................  

 

 
 

 

 
 

 

       ................................................................. 

       Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
         pečiatka 


