
Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou 
 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

                                                                        
 

 
 

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: „Interiérové dvere, podávacie okno – ŠJ “ 

Hlavný slovník CPV: 45421131-1 Montáž dverí  

4.     Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo  

    poskytovania služieb: 

    Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

    a doplnení niektorých zákonov 

    Druh zákazky: dodanie tovaru a služby 

    Miesto dodania predmetu zákazky: Školská jedáleň pri Základnej škole, Československej 

    armády 15, Moldava nad Bodvou 

 

5.      Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je zhotovenie a montáž interiérových dverí so zárubňou, interiérového 

okna, drevených podávacích okien do priestorov školskej jedálne.     

Podrobný opis predmetu obstarávania tvorí Prílohu č. 1 k tejto výzve. Uchádzač musí  

predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite.    

         

6.      Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 13 200,- € 

     6.1.Cena má byť spracovaná v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa a v súlade  

     s prílohami oznámenia o zadávaní zákazky.                                                                                            

     Príloha č.1  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. 

       

7. Základné zmluvné podmienky: 

             7.1. Na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky bude s úspešným uchádzačom uzatvorená 

             Zmluva o dielo. Návrh zmluvy o dielo bude verejný obstarávateľ požadovať iba od úspešného 

             uchádzača. 

     7.2. K zmluve nie je možné uzatvárať dodatky, ktorými by sa menila suma víťaznej 

     cenovej ponuky. 

 

8.     Poskytovanie Výzvy: Netýka sa záujemcov, ktorým bola výzva zaslaná. Výzva je zverejnená 

    na webovom sídle verejného obstarávateľa. Uchádzači sa do súťaže môžu prihlásiť na 

    základe jej stiahnutia z webového sídla verejného obstarávateľa.  

 

9.      Lehota na predkladanie ponúk: do 20. 11. 2017, do 10:00 hod. 

 

10.        Predkladanie dokladov a ponuky:  

 

a) Doručenie poštou, e-mailom 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 

- „Interiérové dvere, podávacie okno  – ŠJ “ 

 

 11.      Podmienky účasti uchádzačov: 

    Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

     

a) Uchádzač predloží podrobnú kalkuláciu predmetu zákazky  podľa Prílohy č.1  

                           

b) Úspešný uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu, podľa opisu 
predmetu zákazky – výpis z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského 
registra nie starší ako 3 mesiace. (postačujúci aj aktuálny výpis z internetu). 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). 

                           

  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, z prostriedkov verejného  

         obstarávateľa v lehote splatnosti faktúr, 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému 

         obstarávateľovi. Výšky platby (splátkový kalendár) bude  zahrnutý v návrhu  zmluvy o dielo. 

          

 15.   Kritérium hodnotenia ponúk: 

         Kritériom hodnotenia ponúk bude najnižšia cena v € 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:   06. 11. 2017                                                                 
                                                                                             _________________________ 
                                                                                                PaedDr. Jolana Liszkaiová
                                                                                riaditeľka školy                                                                                                                                                                                                                         
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Príloha č. 1   
 
                  
 

P.č. Názov položky Počet  Jednotková 
cena bez 
DPH 

Jednotková 
cena s DPH 

Cena za 
požadované 
množstvo 
bez DPH 

Cena za 
požadované 
množstvo 
s DPH 

1. Podávacie okno 
Rozmery: 
3000x1500 
Drevo: masív smrek 
Kovanie: posuvné 
okno 
Zasklenie: mliečne 
sklo 4mm 
Farba: zlatý dub 

2 ks     

2.  Podávacie okno 
Rozmery:          
1800 x 1500 
Drevo: masív smrek 
Kovanie: posuvné 
okno 
Zasklenie. Mliečne 
sklo 4mm 
Farba: zlatý dub 

2 ks     

3. Interiérové dvere so 
zárubňou 
Rozmery:           
1800 x 3100 
Drevo: masív smrek 
Kovanie: zámok, 
závesy 
Zasklenie: číre sklo 
Farba: zlatý dub 

2 ks     

4. Interiérové okno 
pevné 
Rozmery: 
4500 x 2100 
Drevo: masív smrek 
Zasklenie: číre sklo 
4 mm 
Farba: zlatý dub 

 2 ks     

5. Montáž      

6. Doprava      

  
 

    

 
Dodávateľ má právo položky podľa aktuálnosti doplniť 
 
 

 

 



Príloha č. 2  Cenová ponuka 
 
Názov zákazky:  Interiérové dvere, podávacie okno - ŠJ 
 
 

Názov  
predmetu 
zákazky 

Cena bez DPH 
v EUR 

DPH v EUR Cena s DPH 
v EUR 

Platca DPH 
áno/nie 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Obchodné meno uchádzača:  .......................................................................................... 
 
Sídlo alebo miesto podnikania: ....................................................................................... 
 
Tel. číslo: ..................................................................................... 
 
E – mail: ...................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača:  ................................................................... 
 
 
 
Dátum: .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


