
Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
____________________________________________________________________________  

 
Výzva na predloženie ponuky 

(§ 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z. ) 

                                                                        

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov verejného obstarávateľa:            Základná škola                     

IČO:                 31302912    

Kontaktná osoba:   PaedDr. Jolana Liszkaiová  

Obec (mesto):    Moldava nad Bodvou   

PSČ:      045 01 

Ulica, číslo:    Československej armády 15   

Telefón/fax:     055/4602134   

Elektronická pošta:    1zsslovenskamoldava@centrum.sk 

Internetová adresa:   www.zsmoldava.edupage.org 

               

2. Typ zmluvy:  Zmluva o dielo 

3. Názov predmetu zákazky: „Stavebné úpravy – kladenie keramických dlažbových krytín“ 

Hlavný slovník CPV: 45432112-2 kladenie dlažbových krytín 

4.      Miesto poskytnutia zákazky: Základná škola, Československej armády 15, 

     Moldava nad Bodvou 

5.      Opis predmetu zákazky:  

             5.1. Stavebné úpravy – kladenie dlažbových krytín vhodnej tvrdosti na chodbách školy cca  

             120 m2.               

             5.2. Nasledovné práce – odstránenie dverí a drevených zárubní, vyspravenie plochy po 

             odstránení dverí a zárubní, vyrovnanie podlahy, materiál na stavebné úpravy a jeho dovoz , 

             odstránenie poškodeného gumolitu, vyrovnanie povrchu,  položenie keramických 

             dlažbových krytín, odvoz  nepotrebného materiálu   

Príloha č. 2  Špecifikácia predmetu zákazky 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4 800,- € 

     6.1.Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto uskutočnenia prác. Cena  
 má byť spracovaná v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa a v súlade s prílohami   

     oznámenia o zadávaní zákazky. Príloha č. 2 musí byť položkovite ocenená a je súčasťou  

     ponuky uchádzača. 

     6.2. Cenu je potrebné uvádzať v Eurách. 

     6.3. Cenu v cenovej ponuke je potrebné uvádzať: bez DPH a s DPH 

     6.4. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke uchádzača -    

     Príloha č. 1 

   

 



7. Základné zmluvné podmienky: 

Sú uvedené v Prílohe č. 3 Návrh zmluvy o dielo 

7.1. Na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky bude s úspešným uchádzačom uzatvorená 
Zmluva o dielo. K uvedenej zmluve nie je možné uzatvárať dodatky, ktorými sa menila suma 
víťaznej cenovej ponuky. 

 

8.      Lehota na predkladanie ponúk: do 14. 03. 2014, do 10:00 hod. 

 

9.         Postup vo verejnom obstarávaní: jednoetapový. 

 

10.       Predkladanie dokladov a ponuky pri jednoetapovom postupe:  

 

a) Doručenie poštou na adresu uvedenú v bode č. 1 tejto Výzvy, v prípade osobného 
doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariáte ZŠ, Československej armády 15      
v Moldave nad Bodvou. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej 
zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

            b) Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, obal musí byť uzatvorený. 

            Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

- adresu VO uvedenú v bode č. 1 

- adresu uchádzača a označenie – VO – neotvárať – heslo súťaže 
„Kladenie keramických dlažbových krytín“ 

             

11.      Podmienky účasti uchádzačov: 

          Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

a) Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu, podľa opisu predmetu zákazky 
– výpis z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra. Tento doklad 
môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust. 
§ 133 zák. NR SR č. 25/2006 Z. z. (potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov – 
fotokópie). 

b) Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie, že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je 
v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku 
alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 

        

12.    Splnenie podmienok účasti: 

         Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných     

         dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto Výzvou 

 

13.    Záujemca sa môže oboznámiť s predmetom zákazky v sprievode vedúceho  

           zamestnanca verejného obstarávateľa – o čom bude vyhotovený záznam (Záznam o  

           obhliadke) 

  

14.     Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

    Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný 

    formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr, 30 kalendárnych dní 

    odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Faktúry budú vystavené osobitne pre 

    jednotlivé miesta dodania. Súčasťou faktúry bude dodací list s potvrdením o dodaní 

    a prevzatí tovaru. 

    Predpokladaná hodnota: 4 800,00 Eur bez DPH.  

 



15.     Kritérium hodnotenia ponúk 

    Kritériom hodnotenia ponúk bude najnižšia cena za celý predmet zákazky celkom s DPH . 

 

16.     Ďalšie podmienky: 

         Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak  

         cenová ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo 

         ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu   

    odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho 
                 uchádzača v poradí. 
 

17.     Uchádzačom bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
 
 
Dátum:   04. 03. 2014                                                                 
                                                                                             _________________________ 
                                                                                                PaedDr. Jolana Liszkaiová
                                                                 riaditeľka školy                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                     
 
Prílohy:  1.  Príloha č.1  Ponuka uchádzača                                
               2.  Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky 
               3.  Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo                                                  


