
Základná škola Zlatníky 

V Zlatníkoch, dňa 25. 11. 2015 

 

 

 

 

Vec: 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

 Základná škola Zlatníky č. 62, PSČ 956 37 ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR 

SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení vykonáva prieskum trhu pre zákazku s nízkou hodnotou: 

 

„Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v Základnej škole Zlatníky“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávania: 

Názov organizácie:  Základná škola Zlatníky 

IČO:    36128490 

DIČ:    2021638839 

Sídlo organizácie:  Zlatníky č. 62, PSČ 956 37 

Internetová adresa:  www.zszlatniky62.edupage.org 

Kontaktná osoba:  Mgr. Mária  Horváthová 

Telefón:   038/76 95 130 

E-mail:    zlatskol@gmail.com 

 

2. Druh zákazky  

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarání 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

 

http://www.zszlatniky62.edupage.org/
mailto:zlatskol@gmail.com


3. Názov zákazky 

„Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v Základnej škole Zlatníky“ 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:     4 000,- Eur 

 

5. Obsah predmetu zákazy: 

Sociálne zariadenie – dievčenské na II. poschodí 

- búracie práce a odvoz stavebnej sute na skládku Livinské Opatovce 

- demontáž jestvujúce obkladu a dlažby 

- rekonštrukcia elektroinštalácie, kanalizácie, vodovodu /teplá a studená voda/ 

- zníženie stropu na 2,5 m pomocou sadrokartónu + fasádna omietka  

- montáž sanity 

- nákup všetkého stavebného materiálu a sanity 

- výkaz výmer si každý uchádzač vyhotoví sám 

 

6. Trvanie zákazky: 

1. 12. 2015 – 31. 1. 2016 

 

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: 

- úhrada po realizácii, splatnosť faktúr 14 dní 

 

8. Podmienky účasti uchádzačov: 

a) oprávnenie na min. 60% činnosti obsahu predmetu zákazky, ostatné činnosti sú prípustné 

dodávateľsky (zodpovedný uchádzač) 

b) návrh ceny celkom vrátane DPH podľa obsahu predmetu zákazky uvedeného v bode 5 

 

9. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: 

- uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto prieskume 

trhu 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk:    do 27. 11. 2015 do 12.00 hod 

 

 

 



11. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

- poštou na adresu Základná škola Zlatníky č. 62, PSČ 956 37 

- osobne riaditeľke školy Mgr. Márii Horváthovej 

 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

 - najvýhodnejšia cena v pomere ku kvalite 

 

13. Vyhodnotenie ponúk:     dňa 27. 11. 2015 od 13.00 hod 

 

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) osobná obhliadka priestorov predmetu zákazky uchádzačmi je možná po dohode 

s obstarávateľom 

b) ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek 

verejného obstrarávateľa stanovených v tejto výzve. 

 

 

S úctou 

 

 

 

Mgr. Mária Horváthová 

riaditeľka školy 

 

 


