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Výzva na predloženie cenovej ponuky – súťažné podklady (prieskum trhu) 
bez využitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov o verejnom obstarávaní na 
uskutočnenie stavebných prác s názvom 

„Maľba interiéru – schodisko s chodbami pri výťahu“ 
 

1. Identifikácia obstarávateľa  
Úradný názov:                   Základná škola 
Zastúpené:             Mgr. Katarína Krivjančinová, riaditeľka školy 
IČO:                           37873776  
Adresa:    Komenského 2666/16 
PSČ:      069 01 
Mesto :        Snina                                                     
Štát:     Slovenská republika     
Adresa webového sídla (URL):  www.zskomsnina.edupage.org 
Telefón:      +421 057 762 5680 
Fax:     +421 057 758 4270 
Kontaktná osoba pre výzvu:  Mgr.  Katarína Krivjančinová 
Mobil:     +421 911 430 109 
E-mail:       skola@zskomsnina.edu.sk        
 
2. Predmet zákazky a predpokladaná hodnota 
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Predmetom zákazky je odstránenie starých 
náterov, stierka stien na podklad , maľby stropov a stien vrátane olejových náterov.  
Predpokladaná hodnota – 0,00 € bez DPH (cenové ponuky podľa prílohy č. 2 Výkaz - 
výmer). 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky a termín:  
Miesto dodania: Základná škola , Ul. Komenského 2666/16, 069 01 Snina  
Termín: do 3 týždňov od zadania objednávky  
 
4. Forma vzniku záväzku:  
Objednávka 
 
5. Komplexnosť dodávky:  
Celý predmet obstarávania  
 
6. Zdroje financovania 
Predmet zákazky  bude   financovaný   z   rozpočtových prostriedkov  verejného 
obstarávateľa formou bezhotovostného   platobného  styku. Splatnosť faktúry je 14 dní odo 
dňa vystavenia faktúry. 
 
7. Podmienky účasti 
Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní: 
7.1 Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné 
práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní. 
7.2 Úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (príloha č.1) 
7.3 Úplne vyplnený „Výkaz – výmer – schodisko s chodbami pri výťahu  (príloha č.2) 
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8. Predkladanie cenových ponúk 
8.1 Cenová ponuka predstavuje celkovú cenu za zabezpečenie procesu verejného 

obstarávania v celom rozsahu, vyhotovení, špecifikácii a parametroch v súlade s opisom 
zákazky a všetkých činností súvisiacich s dodaním celého predmetu zákazky. 

8.2 Cenová ponuka sa predkladá prostredníctvom vyplneného Výkazu - výmer, ktorý je 
samostatným dokumentom tejto výzvy na predkladanie ponúk (príloha č. 2 a príloha č. 3). 
Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky podľa opisu predmetu 
zákazky. Cenová ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom alebo českom jazyku. 

8.3 Lehota na predkladanie ponúk je do: 16. 07. 2018 do 13.00 hod. . 
8.4 Cenové ponuky sa doručujú: 

8.4.1 Elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: skola@zskomsnina.edu.sk  a v 
predmete e-mailu bude uvedené „Maľba interiéru – schodisko s chodbami pri výťahu“ 

 alebo 
8.4.2 Poštou na adresu: uvedenú v bode 1., na obálke musí byť uvedené 

„NEOTVÁRAŤ!  Cenová ponuka – „Maľba interiéru – schodisko s chodbami 
pri výťahu“, alebo 

8.4.3 Osobne do sídla obstarávateľa. 
8.5 Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk, či už 
na vyššie uvedenú elektronickú adresu alebo poštou na uvedenú adresu alebo do podateľne 
verejného obstarávateľa, bude prijatá na vyhodnotenie. Preto iné miesto na predloženie 
ponuky ako uvedené v tejto výzve, verejný obstarávateľ neuzná. Ponuky predložené po 
uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas 
verejného obstarávateľa), nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená. 
 
9. Obsah ponuky 
Vo svojej ponuke uchádzač predloží: 
9.1 Doklady podľa bodu 7. Podmienky účasti v listinnej podobe; ak ponuku predkladá 
elektronicky „scan“ tohto dokladu, prípadne uvedie odkaz na stránku, kde je možné overiť si 
podmienku účasti (zoznam podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, 
Obchodný register, Živnostenský register) 
9.2 Úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (príloha č.1) 
9.3 Úplne vyplnený „Výkaz – výmer – schodisko s chodbami pri výťahu (príloha č.2) 
 
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
10.1 Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej celkovej ceny s DPH za predmet 
zákazky.  
 
11. Doplňujúce informácie: 
 
11.1. Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu vychádzajúceho 
z možnosti verejného obstarávateľa, predložená ponuka bude zároveň slúžiť pre účely 
výberového konania. 
11.2. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom oboznámení s výsledkom 
vyhodnotenia.  
11.3.Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka na celý predmet obstarávania.  
11.4. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od dodania predmetu zákazky, 
verejný obstarávateľ môže vyzvať na dodanie ďalšieho uchádzača v poradí.  
11.5. 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.  
11.6. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  
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Prílohy: 

1. Príloha č.1 Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií  
2. Úplne vyplnený „Výkaz – výmer – schodisko s chodbami pri výťahu (príloha č.2) 

 
 
Snina 10.07.2018  
 
 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Mgr. Katarína Krivjančinová 
 
 
Zverejnené na profile: 10.07.2018       
 
 
 


