
Základná  škola, Komenského 959, 905 01 Senica 
 

V Senici 12.12.2013 

 

VÝZVA 

 
                                                              

Vec: 

ZÁKAZKA  S  NÍZKOU  HODNOTOU - výzva na predloženie ponuky :  “Murárske 

práce spojene s rekonštrukciou žiackej kuchynky a herne ŠKD, ZŠ  Senica,  

Komenského 959“. 

 

 

                          Základná  škola, Komenského 959, 905 01  Senica   ako verejný  obstarávateľ   

Vás v zmysle zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v súlade s § 9 ods. 9  

                              

vyzýva 

 

na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou na realizáciu prác : “Murárske práce 

spojene s rekonštrukciou žiackej kuchynky a herne ŠKD, ZŠ  Senica,  Komenského 

959“. 

 

 

I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie: Základná  škola  

IČO: 34028226 

Sídlo organizácie: Komenského 959, 905 01 Senica  

Kontaktná osoba :  PaedDr.Krzysztof  Siwiec 

Telefón /fax: 034/651 3582, 034/651 2677 

E-mail: riaditel@dvojka.sk 

Internetová stránka: www.dvojka.sk 

 

 

II. Predmet zákazky: 
Predmet zákazky: Murárske práce spojene s rekonštrukciou žiackej kuchynky a herne 

ŠKD, ZŠ  Senica,  Komenského 959. 

 

Požadovaný rozsah prác  pozostáva  : 

- zameranie  rozsahu  prác 

- odstránenie PVC 

- vyrovnanie podkladu pod nove PVC 

- zhotovenie podlahových krytín z PVC 

- oprava omietok 

- zhotovenie nových náterov stien a stropov 

- búracie práce a vytvorenie prechodu medzi kuchynkou a herňou 

- odstránenie kachličiek a umývadla  

- zhotovenie nových obkladov a montáž nového umývadla 

Číselný kód CPV: 45214210-5          

http://www.dvojka.sk/


 

III. Typ zákazky  
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 d) zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

 

IV. Zdroj finančných prostriedkov : 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtovej kapitoly verejného 

obstarávateľa v roku 2013. Platba bude realizovaná na základe predložených faktúr 

odsúhlasených objednávateľom. Splatnosť faktúr do 14 dní po doručení. Predpokladaná 

hodnota zákazky : 5500 €. 

 

V. Miesto a termín dodania predmetu zákazky : 
Základná škola , ul. Komenského 959 ,905 01 Senica . 

Dĺžka trvania zmluvy :  max. termín ukončenia prác do 31. decembra  2013. 

 

VI. Platnosť ponuky : 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk 

je verejným obstarávateľom stanovená do 16. 12.2013. 

Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom stanovená  do : 16. decembra 

2013  do 16.00 hod. 

 

VII. Vysvetľovanie podmienok : 
V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, môže 

ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie  u  kontaktnej osoby uvedenej  v bode 

č. 1. výzvy, prípadne vykonať obhliadku  skutkového stavu v ZŠ , ul. Komenského 959, 905 

01 Senica po predchádzajúcom ohlásení u riaditeľa školy –PaedDr. Krzysztof Siwiec na č. tel. 

:  034/651 3582.  

 

VIII . Vyhotovenie a jazyk ponuky: 
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme , ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

IX. Obsah ponuky : 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať : ponukovú  cenu s DPH v  €. 

 

X. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Navrhovaná  cena musí byť stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

XI. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuky je možne doručiť poštovou zásielkou na adresu: Základná  škola, Komenského 959, 

905 01 Senica, alebo osobne do kancelárie verejného obstarávateľa v termíne do : 16.12.2013               

 

 

XII. Otváranie obálok s ponukami:  
Otváranie  obálok s ponukami sa uskutoční dňa 16.12.2013 o 16:00 hod.  

 



XIII. Hodnotenie ponúk: 
Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na hodnotenie ponúk. 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.  
 

 

 

Názov kritéria Max. počet 

bodov 

Cena 
/maximálna bodová hodnota je pre najnižšiu cenu za ponukovú cenu spolu vrátane DPH, 

pri ostatných ponukách sa bodová hodnota určí úmerou, ako podiel najnižšej 

navrhovanej ceny z ponúk a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 

prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Všetky výpočty sa 

zaokrúhľujú na jedno desatinné miesto/ 

100 

 

 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere uchádzača pri postupe zadávania zákazky 

s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

XVI. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí  ponuky a ostatným uchádzačom, 

ktorých ponuky boli vyhodnocované , bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk. 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, prípadne  zadaná  objednávka  na  

realizáciu  prác  v  súlade  s  predloženou  ponukou. 

 

 

      

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                                                            PaedDr.Krzysztof  Siwiec 

                                                                                 riaditeľ  školy 

 

                                                           

 

 

 

 

   

 


