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Výzva na predkladanie ponúk 
 

 

 

Verejný obstarávateľ Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany  v rámci 

postupu verejného obstarávania  podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás 

týmto vyzýva na predloženie ponuky na: 

 

1. Názov zákazky:   

Oprava podláh v dielňach sústruženia, frézovania a brúsenia 

 

2. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je oprava starých betónových podláh o celkovej výmere 397 m
2 

v strojárskych dielňach formou protišmykovej priemyselnej epoxidovej podlahy 

s vyznačením bezpečnostných koridorov v rozsahu: 

- Príprava podkladu, prebrúsenie, jemné prefrézovanie, vysprávka 

- Aplikácia penetračného náteru  

- Aplikácia finálnej vrstvy epoxidového náteru o hrúbke 1,5 mm 

- Odvoz a likvidácia odpadu 

- Iné náklady dodávateľa súvisiace s predmetom dodávky  

 

3. Spoločný slovník obstarávania /CPV/:  

45432110-8  Kladenie podláh 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky 10.000,-  EUR bez DPH. 
 

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH  bude vyššia ako predpokladaná 

hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ 

považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju. 

 

5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania. 

 

6. Lehota dodania: 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol predmet zákazky  zhotovený a  odovzdaný 

verejnému obstarávateľovi do 18.júla 2014. 
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7. Obsah ponuky: 

a) Ocenený zoznam položiek s uvedením jednotkových cien v EUR bez DPH aj 

s DPH, ako aj celkovej ceny za celú zákazku v EUR aj bez DPH, ako aj s DPH. 

Celková suma musí byť konečná.  

Ak nie je uchádzač platcom DPH, uvedie výšku DPH 0,- EUR a upozorní na túto 

skutočnosť. 

b) Aktuálny doklad o oprávnení vykonať  predmet zákazky (kópia dokladu).  

c) Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, nie je  

dlžníkom v sociálnej poisťovni,  zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky 

a súčasne o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu 

predmetu zákazky.  

 

8. Predloženie ponuky: 

a) Ponuku doručiť na adresu:  

Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, Šurany 

Nitrianska 61 

942 14   Šurany 

 

b) Lehota na predkladanie ponúk: 6.6.2014  do  10.00 hod. 

Ponuku je možné zaslať poštou  na adresu školy alebo doručiť osobne do 

podateľne školy v označenej obálke:  „Oprava podláh – neotvárať“  

Ponuka musí byť skutočne doručená verejnému obstarávateľovi v lehote na 

predkladanie ponúk (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia.  

 

9. Podmienky vyhodnotenia ponúk:  

a) Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku 

vyhodnotenia. 

b) Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne 

najneskôr do 16.6.2014 a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných 

uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli. 

 

10. Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami: 

Veronika Juhásová, t.č. 035 650 0865 

 

. 

 

Šurany 30.5.2014 

 

 

 

 

       Ing. František Tamašovič    v. r. 

                  riaditeľ školy 

 

 

 

  
 


