
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

/zákazka podľa § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015, novely zákona č. 345/2018 a 

vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 428/2019/, ako aj ďalšie novely 

zákona účinných po 1.1.2020 

 

1.  IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

 Názov:   Základná škola s materskou školou 

 IČO:  37865331      

 Mesto:  Vráble 

 Ulica:  Sídl. Lúky 1226 

 PSČ:  952 01 

 Kontaktná osoba: 

 Vo veciach organizačných : PaedDr. Karol Drienovský - riaditeľ školy 

 Telefón :   0911 832034 

 E - mailová adresa :  lukyvrable©zoznam.sk 

 

 Vo veciach verejného obstarávania : Mgr. Mária Lukáčová 

 Telefón:     037/7832034 

 E.-mailová adresa :    lukyvrable© zoznam.sk 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY : 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení 

 

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY : 

     " Rekonštrukcia sociálnych zariadení" 

       Kód CPV:   43.33.0 

 

 



 

Predmetom zákazky je  rekonštrukcia sociálnych zariadení  podľa požiadaviek verejného 

obstarávateľa.  Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace 

s predmetom zákazky) doprava na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady 

uchádzača. 

 

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA NA KOMPLETNÝ PREDMET ZÁKAZKY: 

Maximálne do  8 000,00 € 

 

5. TERMÍN REALIZÁCIE : 

Do 31.08.2021 

 

6. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ : 

Opis rozpočtovej položky M2 Cena bez DPH  Cena s DPH 

Rekonštrukcia sociálnych 
zariadení 
Rozpočt.položka: 717002 

 6 666,66 8 000,000 

 

Celková cena maximálne 25 000,00 eur.  

7. SPôSOB URČENIA CENY: 

- navrhovaná ponuková - zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 

zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

- uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v EUR. 

- ak uchádzač : 

a/  je platcom dane z pridanej hodnoty /ďalej len "DPH"/, navrhovanú ponukovú cenu uvedie 

v zložení: - navrhovaná cena bez DPH, 

                - sadzba DPH a výška DPH,  

                - navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

b/  nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 

platcom DPH, upozorní. 



 

8. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK: 

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková /zmluvná/ cena v EUR vrátane DPH na 

kompletný predmet zákazky, za predpokladu splnenia všetkých parametrov. Základná škola 

môže odmietnuť aj ponuku s najnižšou cenou, ak nebude spĺňať kvalitatívne podmienky. 

Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou /zmluvnou/ cenou v 

EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa 

najvýhodnejšia ponuka, za predpokladu splnenia kvalilty.  

9.  PREDLOŽENIE PONÚK 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na 

predkladanie ponúk v uzavretom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu verejného obstarávateľa 

- obchodné meno a sídlo uchádzača 

- označenie slovom "Jednoduchá zákazka - NEOTVÁRAŤ!" 

- označenie heslom: " Rekonštrukcia sociálnych zariadení " 

Ponuky je potrebné doručiť osobne, alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa. 

 V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí. 

Lehota na predloženie ponúk: od 01. 07. 2021 8.00 hod. do 09.08.2021 15.00 hod. 

Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené. Ponuka  

musí byť predložená v štátnom jazyku. 

10.  DOPLŇUJÚCE  INFORMÁCIE : 

Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční v budove Základnej školy s 

materskou školou, Sídl. Lúky 1226/75, 952 01 Vráble dňa 10.08.2021 o 10.30  hod. 

11. VYHRADENIE PRÁVA : 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo : 

a/ zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO, 



 

b/ neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je 

suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý 

postup zadávania zákazky zrušený. 

 

Vo Vrábľoch, dňa 28.06.2021   

 

  

 

 

 

 

 

 


