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VEC:  
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – PRÁCA a DODÁVKY 
 
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 
písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vás 
vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky  

 

,, Oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov v triedach a kabinetoch“.  

 
1. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je  –  oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov v triedach a 
kabinetoch .  
Obstarávanie sa týka  zabezpečenia všetkých položiek podľa výkazu a výmeru zákazky. 
 / viď príloha k výzve/. 
 
2. Zdroj finančných prostriedkov:  
Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu verejného obstarávateľa. Cena uvedená v 
zmluve je pevná. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 
 
3. Postup obstarávania: § 9 ods. 9 – zákazka na dodávku tovaru  
 
4. Cena: Predpokladaná cena zákazky: 35.640,00 € s DPH  
 
5. Miesto poskytovania predmetu zákazky:  
Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov  
Ulica 17. novembra 31, 083 01 Sabinov  
 
6. Ohliadka miesta plnenia zákazky:  Ohliadka miesta plnenia zákazky je nutná 
a uskutoční sa dňa 24.2.2014 / pondelok/ od 10:30 h  do 15:30h.  
 
7. Komplexnosť zákazky:  Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.  
 
8. Podmienky účasti: Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť:  

-  kópiu dokladu o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO v nadväznosti na 
§ 26 ods. 2 písm. e) ZVO, v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať predmet 
zákazky, resp. podľa § 128 ZVO.  

 
9. Obsah ponuky:  
Ponuka bude obsahovať:  
-  doklady podľa bodu 8. - Podmienky účasti  

-  cenový výmer – rozpočet v tlačenej forme.  



10. Predloženie ponuky::  
Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne v 
zalepenej obálke s označením: „Ponuka: súťaž – neotvárať“ a s označením heslom 
súťaže „ Oprava sociálnych zariadení “, na adresu Základná škola, Ul. 17. novembra 31, 
083 01 Sabinov. Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 

 28.2.2014 o 12:00 hod.  
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane 
DPH. V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom.  
 
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
 

1. Najnižšia cena 
2. Funkčné a technické vyhotovenie 
3. Pozáručný servis 
 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo  podľa  zákona č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších zmien a doplnkov – Obchodný zákonník. 
  
12. Ostatné podmienky 
 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. 
 Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom.  

 
 
 
 
 
S úctou  
 
 
 
 

Mgr. Alena Mladá 
riaditeľka školy 
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