
VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE  CENOVEJ  PONUKY 

 
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 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie:    Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 

Zastúpený:                 Mgr. Miroslav Postihač, riaditeľ 

Sídlo organizácie:      Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 

IČO:                           35520078 

DIČ:                           2021330608 

Bankové spojenie:     Tatra banka a..s. 

Číslo účtu:                  IBAN  SK25 1100 0000 0026 2655 1989 

Kontaktná osoba:       Ing. Andrea Hnátová, hnatova@zshu.edu.sk 

Telefón:                      057/7763159 

e-mail:                        skola@zshu.edu.sk 

 

Názov predmetu zákazky:   

„Bezbariérový prístup od ihriska, oprava schodísk“ 

 

Stručný opis predmetu zákazky: 

 

 odstránenie starých poškodených popraskaných dlažieb a podkladového materiálu 

 odvoz odpadu 

 zemné práce – vykopanie jám a rýh  

 zhutňovanie podkladov pod základy 

 železné výstuže 

 pokládka protišmykovej dlažby a práce s tým súvisiace 

 bezbariérový prístup - predpokladaná cena 950,- € 

 4 schodiská - predpokladaná cena 980,-€ 

 

Miesto dodania tovaru:  Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  do 14.09.2016 do 10,00 hod 

 

 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1 

v uzavretom obale s heslom „Bezbariérový prístup od ihriska, oprava schodísk“ 

poštou alebo osobne. Ponuku možno zaslať aj elektronicky na emailovú adresu školy 

skola@zshu.edu.sk. Pre doručenie je rozhodujúci čas prijatia emailu.  

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

 

Stanovenie ceny:    

 

Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality. Cenová 

ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 identifikáciu uchádzača – názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a 

funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, telefónne číslo, faxové  číslo, meno a priezvisko 

kontaktnej osoby, jej kontakt 

 rozpočet – cenovú ponuku na celý sortiment obstarávania uvedený v opise 

 fotokópiu živnostenského oprávnenia alebo výpisu z OG, resp. iný doklad o oprávnení 

poskytovať služby 

 cenu je potrebné uvádzať v eurách (€) s DPH. V ponuke je potrebné zmluvnú cenu 

uvádzať v zložení:  

 zmluvná cena v EUR bez DPH 
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 sadzbu a výšku DPH 

 zmluvná cena v EUR s DPH.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.  

 

 

Hlavné podmienky financovania:  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Základnej 

školy, Dargovských hrdinov 19 v Humennom. Splatnosť faktúry do 15 dní od doručenia faktúry.  

Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. Platba sa uskutoční na základe 

dodaného tovaru a predložených faktúr.  

 

Podmienky účasti uchádzačov: 

 

 vypracovanie cenovej ponuky 

 cena za predmet zákazky uvedená v cenovej ponuke musí zahŕňať všetky požiadavky 

a okolnosti uvedené v tejto výzve a musí byť stanovená ako cena pevná, vrátane DPH, 

bez možnosti jej ďalšieho navyšovania 

 požadovaná lehota na zhotovenie predmetu zákazky je do 31.10.2016 od uzavretia 

zmluvy o dielo s vybraným zhotoviteľom 

 predloženie platného dokladu o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu aspoň k 

jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku 

 

Podmienky vyhodnotenia ponúk:  
 vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku 

vyhodnotenia. Ponuky vyhodnocuje 3-členná komisia zriadená na vyhodnotenie ponúk v 

zmysle vnútornej smernice o verejnom obstarávaní 

 verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr 

do troch dní od vyhodnotenia ponúk a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných 

uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli 

 

Kritéria na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH za požadovaný predmet zákazky v 

celom požadovanom rozsahu plnenia. 

 

Prijatie ponuky:   S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo.  

 

 

 

 

 

Humenné 05.09.2016 

 

            

         Mgr. Miroslav Postihač 

          riaditeľ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


