
Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 
 

 

Výzva na predloženie ponuky 

I. Všeobecné informácie. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

Názov organizácie:  Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 

Sídlo organizácie:  Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky  

IČO:  036126799 

Zastúpený: PaedDr. Anna Chlupíková, riaditeľka školy 

Kontaktné miesto:  Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 

Telefón:  046/5460129  Mob.: 0902120004 

E-mail:  zsnovaky@gmail.com 

2. Postup verejného obstarávania. 

Zákazka je zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/ 2006 o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“). 

3. Druh predmetu zákazky. 

 Služby  

4. Financovanie predmetu zákazky.  

Zákazka je financovaná z rozpočtu školy  

II. Predmet zákazky 

1. Názov predmetu zákazky. 

Kosenie zelene a odvoz BIO odpadu v areáli školy na Pribinovej ul. a na Ul. J.C.Hronského.  

2. Členenie predmetu zákazky. 

Predmet zákazky sa nečlení. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 

a) Funkčná špecifikácia predmetu zákazky. 
 

 77314100-5 

 
b) Technická špecifikácia predmetu zákazky. 

 
 

Technické vlastnosti Jednotka Presná 
hodnota 

areál Pribinova ul.  m2  

areál Ul.J.C.Hronského  m2  

 
 

 

. 
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III. Obchodné a zmluvné podmienky. 

1. Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda uzatvorená podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka (ďalej „Zmluva“) v platnom znení v znení neskorších predpisov.  

2. Predmet zákazky bude v čl. I návrhu zmluvy uvedený podľa výsledku vyhodnotenia ponúk.  

3. Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky: 

Do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

4. Miesto dodania: 

podľa bodu II. čl. 1 

5. Platobné podmienky. 

a) Platba na základe faktúry, vystavenej po dodaní kompletného predmetu zákazky dodávateľom 

a jeho prevzatí verejným obstarávateľom. 

b) Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

IV. Cena a spôsob jej určenia. 

1. Návrh ceny za predmet zákazky: 

Cena za m
2
 bez DPH........................eur 

2. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH neuvádza ani sadzbu a ani hodnotu DPH ale uvedie len 

celkovú cenu za predmet zákazky.  

3. Ponuka musí obsahovať: 

- identifikáciu záujemcu 

- cenu za m
2 
bez DPH 

V. Lehota a miesto na predloženie ponuky. 

1. Ponuka musí byť predložená osobne, poštou na adresu uvedenú v čl. I ods. 1 tejto výzvy alebo 

mailom na zsnovaky@gmail.com najneskôr do 5.5.2015 do 13.00 hod.  

2. Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi 

neotvorený. 

 

VI. Kritériá na vyhodnotenie ponúk.  

Hodnotenie bude vykonané podľa kritéria Najnižšia cena za predmet zákazky.  

VII. Vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk. 

mailto:zsnovaky@gmail.com
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1. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej 

ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka uchádzača 

s najnižšou ponúknutou cenou na 1. mieste poradia bude úspešnou.   

2. Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia 

uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku akceptuje,  vyzve ho k uzavretiu 

zmluvy. Ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky.  

 
V Novákoch, dňa 29.4.2015 
 

  ........................................... 
  PaedDr. Anna Chlupíková 
  riaditeľka školy 


