
           Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné     


Výzva na predkladanie ponúk 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 
Sídlo: Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 
Štatutárny zástupca: Mgr. Adriana Bodová

IČO: 35520078 
DIČ: 2021330608 
Tel. kontakt: 057/7763159 
e-mail: alexovic@zshu.edu.sk 
webové sídlo: http://zshu.sk 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
http://www.zshu.sk/index.php/dokumenty/verejne-obstaravanie


3. Názov predmetu zákazky: 
Výmena oplotenia v areáli školského ihriska základnej školy 

4. Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je výmena oplotenia v areáli školského futbalového ihriska 
pozostávajúca z nasledovných stavebných prác: 
Demontáž existujúceho oplotenia 

Vybúranie základového múrika z betónu nad terénom

Vybúranie a výkop jám pre osadenie stĺpikov

Osadenie stĺpikov

Montáž oplotenia zo zváraných poplastovaných panelov vrátane podhrabových 
dosiek

Osadenie bráničky a dvojkrídlovej brány

Úprava terénu

Bližšia špecifikácia prác je priloženom výkaze výmer


5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
21 327,68 Eur bez DPH


6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
kritériom je najnižšia cena, t. j. celková najnižšia cena za celý predmet obstarávania  
aj s DPH vyjadrená v EUR.


http://zshu.sk
http://www.zshu.sk/index.php/dokumenty/verejne-obstaravanie
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7. Stanovenie ceny zákazky:  
Cenu za predmet zákazky uvedenej v cenovej ponuke je potrebné stanoviť na 
základe odporúčanej obhliadky a musí zahŕňať všetky požiadavky a okolnosti 
uvedené v tejto výzve a musí byť stanovená ako cena pevná, vrátane DPH. 
Uchádzač na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.  

8. Termín realizácie:  
termín uskutočnenia prác je do 30 dní od prevzatia staveniska


9. Podmienky účasti: 
Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladu v súlade s § 32 
ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t. j. oprávnenie na 
podnikanie pre požadovaný predmet zákazky – kópia výpisu z obchodného registra, 
živnostenského registra, alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.


10. Pokyny na zostavenie ponuky: 
Záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe 
Obsah ponuky tvorí: 
- neoverená fotokópia doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, (napr. 
Výpis z obchodného registra, alebo živnostenského registra, Zápis v zozname 
hospodárskych subjektov),

- rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer),

- doplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo,

- návrh na plnenie kritérií.

- v prípade, že v textovej časti, rozpočte a projektovej dokumentácii sa nachádza 

konkrétny výrobok, názov výrobku, materiálu a pod., na realizáciu stavby je možné 
použiť ekvivaletné stavebné materiály so zachovaním, prípadne zlepšením 
teplotechnických, fyzikálnych a stavebných vlastností materiálov, prípadne 
postupov.


11. Lehota na predkladanie ponúk: 
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v uzavretom obale s heslom „Súťaž – Výmena 
oplotenia – neotvárať “ buď osobne alebo poštou na adresu: Základná škola, 
Dargovských hrdinov 19, 066 68  Humenné. Lehota na doručenie cenovej ponuky sa 
stanovuje do 05. 12. 2019 do 14:00 hodiny. 
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12. Termín otvárania ponúk: 
06. 12. 2019 o 10:00 hodine v kancelárii zástupcu riaditeľa ZŠ


13. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
➢ Návrh na plnenie kritérií

➢ Návrh Zmluvy o dielo

➢ Výkaz výmer





V Humennom 26. 11. 2019                                                           


 Mgr. Adriana Bodová 

	 	 	 	 	 	 	 	 	       riaditeľka školy
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Príloha: návrh na plnenie kritérií


Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

„Výmena oplotenia v areáli 
školského ihriska základnej školy“ 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: 
IČO:  
DIČ: 
Tel, Fax, e-mail  

V prípade, ak uchádzač nie je platca DPH uvedie celkovú cenu s poznámkou, že nie je platca DPH.

( hodnotu DPH neuvádza)


V........................................................  dňa:  ............................


.........................................

             Odtlačok pečiatky a

    podpis štatutárneho zástupcu


Celková cena v eur bez DPH

Hodnota 20% DPH v eur

Celková cena diela v eur 
vrátane DPH
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Príloha: návrh zmluvy o dielo




Príloha: návrh zmluvy o dielo 

 

NÁVRH ZMLUVY O DIELO č. 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami         

(ďalej len ako „Zmluva“) 

 

1. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:   

 Názov:  Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68  Humenné 

 Zastúpený: Mgr. Adriana Bodová 

 Sídlo:  Dargovských hrdinov 19, 066 68  Humenné 

 IČO:                   35520078 

 DIČ:  2021330608  

 Banka:   Tatra banka, a.s.   

 IBAN:   SK25 1100 0000 0026 2655 1989  

 

1.2 Zhotoviteľ: 

 Názov:   

 Zastúpený:  

 Sídlo:   

 IČO:                   

 DIČ:   

 Banka:     

 IBAN:    

 
 



1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví dielo a objednávateľ odoberie dielo 
v rozsahu a podľa tejto  zmluvy. 

2. Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola braná  
objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto 
zmluve pre objednávateľa vykoná realizáciu stavby: „Výmena oplotenia v areáli 
školského ihriska základnej školy“ Rozsah a popis prác je obsiahnutý vo výkaze výmer. 

  3. Čas plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto  
 zmluvy v termíne do 30 dní od prevzatia staveniska. 

3.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet 
zmluvy v dojednanom termíne. 

3.3 Miestom realizácie stavby je: oplotenie futbalového ihriska v areáli Základnej školy, 
Dargovských hrdinov 19, 066 68  Humenné, p.č. 6854. 

4. Spolupôsobenie objednávateľa 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v 
sprístupnení  priestorov k prevedeniu stavebných prác, odovzdaní doplňujúcich údajov a 
podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas 
spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní od doručenia 
požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť 
vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu. 

4.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád. 

 5. Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – Výmena oplotenia v areáli školského 
ihriska základnej školy“ je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách.  

      Cena bez DPH :                                Eur                                 

DPH :                                             Eur 

Cena spolu s DPH :              Eur 
 
Slovom:                 
 
 

 



6.1 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok 
na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa 
nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie. 
 

6.2 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu 
zmluvy. Faktúra bude splatná do 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.  

7. Zodpovednosť za vady, záruka 

7.1 Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, 
právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa dielo obvykle užíva. 

7.2 Záruka za vykonané práce je v dĺžke 24 mesiacov. Na výrobky podľa záruky výrobcu – 
min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a 
spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína plynúť odo dňa 
prevzatia diela. 

7.3 Prípadnú reklamáciu vady diela si objednávateľ uplatní po zistení vady písomnou formou 
na adresu zhotoviteľa. 

7.4 Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný  
odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže 
dielo užívať a hrozí mu majetková ujma. 

8. Zmluvné pokuty 

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí 
objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

8.2 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je  
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za 
každý deň meškania. 

9. Podmienky realizácie diela 

9.1  Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, dôsledne dbať        
na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia 
osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne 
uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu. 

9.2  Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky  
objednávateľa. 

9.3  Zhotoviteľ musí umožniť výkon kontrolnej činnosti objednávateľovi. 

9.4  Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie stavby za všetky úrazy, ktoré vzniknú na stavbe 
počas  realizácie diela, za odcudzenie materiálu alebo techniky, za dodržanie 
bezpečnostných predpisov ako aj predpisov požiarnej ochrany životného prostredia. 

 

 



    10. Podmienky odovzdania a prevzatia diela 

10.1 Zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi,        
 záväznými normami a najneskôr ku dňu začatia preberacieho   konania predloží 
 objednávateľovi všetky atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov. Dielo  je   
ukončené  odovzdávacím protokolom.    

11. Záverečné ustanovenia 

11.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. 
Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému zástupcovi 
objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, údaje a pod. A taktiež odsúhlasovať 
vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu diela.  

11.2 Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po 
vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva 
nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán. 

11.3 Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka 
a podporne Občianskeho zákonníka a  s nimi súvisiacich predpisov. 

11.4 Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch,  dva pre objednávateľa a jeden pre 
zhotoviteľa. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba dodatkami podpísanými 
štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.  

11.5 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola 
prerokovaná po vzájomnom prerokovaní podľa ich právnej a slobodnej vôle, určite, 
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho  
pripájajú svoje podpisy. 

11.6 Táto zmluva je platná dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 
strán. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej 
stránke školy. 

 

     V............................... dňa..........................           V............................... dňa.......................... 

    

 

Zhotoviteľ:            Objednávateľ: 

 

 

   …………………………………………..                                                        …………………………………………… 
                    meno a priezvisko                Mgr. Adriana Bodová 
                 štatutárneho orgánu                   riaditeľka školy 
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Príloha: výkaz výmer




KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Výmena oplotenia v areáli školského ihriska základnej školy

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    1 - Zemné práce 0,00

    2 - Zakladanie 0,00

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

Výmena oplotenia v areáli školského ihriska základnej školy
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ROZPOČET
Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00
1 K 131211101 Hĺbenie jám v  hornine tr.3 súdržných - ručným 

náradím m3 14,375 0,00

2 K 131211119 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v 
hornine tr. 3 m3 14,375 0,00

3 K 132211101 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných 
- ručným náradím m3 14,575 0,00

4 K 132211119 Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným náradím v hornine tr. 3 m3 14,575 0,00

5 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m m3 17,290 0,00

6 K 171101101 Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s 
mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % m3 17,290 0,00

7 K 175101202 Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 11,660 0,00

8 K 181101101 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 592,000 0,00

9 K 181301101 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 
100 mm m2 592,000 0,00

D 2 Zakladanie 0,00
10 K 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 2,875 0,00
11 K 274313611 Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 11,500 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00
12 K 338171122 Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 

m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier ks 115,000 0,00

13 M 553510022000 NEX stĺpik  240 cm zelený alebo ekvivalentný ks 115,000 0,00

14 K 338171223 Osadenie podhrabovej dosky ks 117,000 0,00

15 M 592330002800 Betónový panel lxvxhr 25490x25 mm, podhrabová 
doska pre oplotenie ks 117,000 0,00

16 M 592330003999 Úchyt  podhrabovej dosky ks 115,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

17 K 962022391
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na 
akúkoľvek maltu,  -2,38500t

m3 35,640 0,00

18 K 966067112 Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky 
výšky nad1 do 2m m 297,000 0,00

19 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 87,971 0,00

20 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 791,739 0,00

21 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 87,971 0,00

22 K 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m t 175,942 0,00

23 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 
01) ostatné t 87,971 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00
24 K 998151111 Presun hmôt pre oplotenie t 9,969 0,00

25 K 998151112
Príplatok za zväčšený presun (8152, 8153,8159) 
zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov nad 
vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 

t 9,969 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00
26 K 767914130 Montáž oplotenia panelového poplastovaného na 

pozinkovanej oceli stĺpiky,výšky do 1,8m m 292,500 0,00

Výmena oplotenia v areáli školského ihriska základnej školy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 M 553510025700 Zelený panel Apollo 3D 250x153 alebo ekvivalentný ks 117,000 0,00
28 M 553510025899 Príchytka panelu ku guľatému stĺpiku, zelená ks 348,000 0,00

29 K 767920210 Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo ks 1,000 0,00

30 M 553510010300 Bránka  jednokrídlová, šxv 1,0x1,80 m, ks 1,000 0,00

31 K 767920240 Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu 
osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo ks 1,000 0,00

32 M 553510011110 Dvojkrídlová brána Solid,360,5x175 alebo 
ekvivalentný ks 1,000 0,00

33 K 998767201 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 5,000 0,00
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