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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:  Špeciálna základná škola Krupina 

Sídlo:  Partizánska 26, 963 01 Krupina  

IČO:  35984473 

DIČ:   202 160 93 26 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  

Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Kristeľová, riaditeľka školy  

Telefón: 045/5512552  

e-mail: szskrupina@hotmail.sk 

 

2. Predmet zákazky  

2.1. Názov zákazky: „Zhotovenie priečky s odhlučnením, vybúranie otvoru pre dvere, osadenie 

zárubne a dverí .„ 

2.2. Druh zákazky:  zákazka na dodanie stavebných prác 

2.3. Typ zmluvy:  zmluva o dielo  

2.4. Platnosť zmluvy:  do 36 mesiacov od odovzdania diela 

 

3. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky  

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: ŠZŠ Krupina, Partizánska 26, 963 01 Krupina 

3.2. Termín dodania predmetu zákazky: 19. 02. – 23. 02. 2018 

3.3. Spôsob dodania predmetu zákazky: - 

 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah  

4.1. Predmetom zákazky sú stavebné práce zhotovenie priečky s odhlučnením, vybúranie otvoru pre 

dvere, osadenie zárubne a dverí  v rozsahu uvedenom v prílohe tejto výzvy 

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: 1 000 EUR bez DPH  (1 200 EUR vrátane DPH). 

7. Predkladanie cenových ponúk  

7.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.  

7.2. Cenová ponuka predmetu zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky.  

7.3. Lehota na predloženie cenových ponúk: do 02. 02. 2018 do 10:00 hod.  

7.4. Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označujú sa názvom 

zákazky a ďalej sa uvádza NEOTVÁRAŤ.  

7.5. Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:  

Špeciálna základná škola, Partizánska 26, 963 01 Krupina 
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V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej  zásielky, rozhodujúci je termín 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.  

V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne školy  

 

Ponuky môžete posielať v stanovenej lehote aj elektronickou formou a to na adresu: 

szskrupina@hotmail.sk  

8. Lehota viazanosti ponuky  

8.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 23. 02. 2018. 

 

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 ukončení stavebných prác.  Splatnosť faktúry je dní odo 

dňa doručenia faktúry v lehote 60 dní.  

 

10. Podmienky účasti uchádzačov  

10.1. Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (kópia výpisu z 

obchodného alebo živnostenského registra).  

10. 2. Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa bodu č. 2 nie je potrebné prikladať – 

bude skontrolovaný v príslušnom registri na internete. 

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk  

11.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.  

11. 2. Termín uskutočnenia stavebných prác  v týždni od 19. – 23. 02. 2018 (škola mimo prevádzky – 

jarné prázdniny) . 

 

12. Obsah ponuky  

12.1. Ponuka musí obsahovať:  

- ocenenie predmetu obstarávania v súlade s prílohou  

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

13.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia.  

13.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.  

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

môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy 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 Krupine , dňa: 15. 01. 2018  Spracoval: Mgr. Andrea Kristeľová, riaditeľka školy 
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Príloha 

 

„Zhotovenie priečky s odhlučnením, vybúranie otvoru pre dvere, osadenie zárubne a dverí „ 

 

 

P. č.  Názov položky (stavebný diel, stavebné práce) Množstvo/ výmera 

1. Protihluková priečka 
špecifikácia: sadrokartón, 2 vrstvy z obidvoch strán 
vrátane protihlukovej izolácie, hr 150 mm 

16,400 m2 

2. Búranie muriva do otvorov do 4 m2 1, 716 m3 

3. Oprava omietok okolo zárubne 2,600 m2 

4. Osadenie zárubne 1 ks 

5. Oceľová zárubňa 90x197 cm 1 ks 

6. Montáž dvier do zárubne 1 ks 

7. Dvere vnútorné, plné 90x197 vrátane kľučky, vložky, 
štítku 

1 ks 

8. Odvoz stavebnej sute, presun hmôt  

 


