
Výzva na predkladanie ponúk 
 

spracovaná v zmysle  § 9, odst. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  
 
1. Identifikácia osoby pod ľa § 7 (ďalej len Obstarávate ľ) 
Názov:   Základná škola s materskou školou 
Adresa:  M. Nešpora 12/1 
Obec (mesto): Bystričany 
PSČ:   972 45 
IČO:  36126659 
DIČO: 2021624517 
Kontaktné miesto: ZŠ s MŠ, M. Nešpora 12/1, Bystričany, 972 45  
Kontaktná osoba:  Mgr. Kamil Šteiner 
Telefón:  0911384466, 046/5493235 
Elektronická pošta: riaditelstvo@zsbystricany.sk 
Internetová adresa: www.zsbystricany.sk 
 
2. Predmet zákazky 
Oprava sociálnych zariadení v základnej škole. 
 
Špeciffikácia: 
Oprava sociálnych zariadení na 1. poschodí základnej školy – umyváreň a WC 
chlapci. Sociálne zariadenia sa skladajú z 2 miestností  - umyváreň a WC. Jedná sa 
o kompletnú výmenu  – pisoáre, WC misy, umývadlá, WC kabínky, obklad, 
dlažba, vymurovanie priečky na vytvorenie ďalšej miestnosti, vymaľovanie. Podrobný 
rozpis potrebných prác je uvedený v písomnej prílohe a zverejnený aj na webovej 
stránke školy. 
Obhliadku priestorov je možné urobiť po predchádzajúcom telefonickom kontakte.  
 
3. Typ objednávania 
 Plnenie bude realizované na základe zmluvy. 
 
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
 Pripadá do úvahy jedine v prípade kabíniek na oddelenie toaliet.   
 
5. Variantné riešenie 
 Neumožňuje sa.   
 
6. Miesto dodania predmetu zákazky 
 ZŠ s MŠ, M. Nešpora, 12/1, Bystričany 
 
7. Lehota dodania zákazky 
Od 01. 07. 2015 , ukončenie prác najneskôr do 20. 08. 2015.    
 
8. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk 
Uchádzač doručí svoju písomnú ponuku v zalepenej obálke do 12. júna 2015,  na  
adresu  Základná škola s MŠ, M. Nešpora 12/1, Bystričany, 972 45. Cenu uvedie 
uchádzač v EUR s DPH. 
Uchádzač je povinný predložiť aj oprávnenie na vykonávanie prác. 



 
9. Podmienky financovania zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z
Bystričany. Verejný obstarávate
v prípade, ak tak bude v zmluvne dojednané.  Platba bude realizovaná na základe 
predloženej faktúry do 15 dní po jej doru
 
10. Kritéria na hodnotenie ponúk
 
Jediným kritériom je najnižšia cena
 
11. Predpokladaná cena zákazky
Predpokladaná cena zákazky je do 8
 
12. Dokumentácia k obnove 
 
https://www.dropbox.com/sh/pg00beizz5odwzb/AABJC0PkmMIapMEIkAinTSD2a?dl
=0  
 
 
 

                                                                     

                                                                     

 

 

 

 

9. Podmienky financovania zákazky   
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu ZŠ s MŠ, M. Nešpora 12/1, 

any. Verejný obstarávateľ poskytne preddavok zálohovou faktúrou len 
prípade, ak tak bude v zmluvne dojednané.  Platba bude realizovaná na základe 

predloženej faktúry do 15 dní po jej doručení. 

0. Kritéria na hodnotenie ponúk  

Jediným kritériom je najnižšia cena. 

11. Predpokladaná cena zákazky :   
Predpokladaná cena zákazky je do 8 800 eur bez DPH. 

obnove  

https://www.dropbox.com/sh/pg00beizz5odwzb/AABJC0PkmMIapMEIkAinTSD2a?dl

                               Mgr. Kamil Šteiner 

                                                                     riaditeľ školy 
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prípade, ak tak bude v zmluvne dojednané.  Platba bude realizovaná na základe 
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