
V	Ý	Z	V	A	
zákazka	s	nízkou	hodnou	

Podľa	§	117	zákona	č.	343/2015	Z.z.	o	verejnom	obstarávaní	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	
v	znení	neskorších	predpisov	

	
	

Rekonštrukcia	učebne	technickej	výchovy	a	jej	elektroinštalácie	
	
	

						
1. Identifikácia	verejného	obstarávateľa:	
	
	
Názov:		Základná	škola,	JUH	1054	Vranov	nad	Topľou	
Sídlo:	Sídlisko	juh	1054,	093	36	Vranov	nad	Topľou	
IČO:	37873369	
Štatutárny	zástupca:	Mgr.	Zlatica	Halajová,	riaditeľka	školy	
Kontaktná	osoba:	Mgr.	Ľubica	Repková	
Telefón:	0915/878377	
e-mail:	repkov1@gmail.com	
	

	
	

2. Miesto	dodania	predmetu	zákazky	a	jeho	rozsah:	
	Základná	škola	Juh	1054	Vranov	nad	Topľou.	Vzhľadom	na	vek	a	stav	budovy	je	nutná	obhliadka	miesta	
realizácie	predmetu	zákazky	v	objekte	školy,	aby	si	uchádzači	sami	overili	potrebný	rozsah	činností	a	
získali	 potrebné	 informácie	 nevyhnutné	 na	 prípravu	 a	 spracovanie	 ponuky	 tak,	 aby	 ponuka	 bola	
kvalifikovaná	a	zohľadňovala	celý	objem	činností	potrebných	na	realizáciu	predmetu	zákazky.	Výdavky	
spojené	s	obhliadkou	znáša	záujemca.	Obhliadka	priestorov	realizácie	predmetu	zákazky	pre	potreby	
vypracovania	ponuky	sa	uskutoční		v	dňoch	3.12.2021	v	čase	od	10,00	do	14,00	hod.		na	vyššie	uvedenej	
adrese	po	dohode	s	Mgr.	Ľubicou	Repkovou	t.	č.:	0915/878377,	e-mail:	repkov1@gmail.com 

		
	

3. Podrobný	opis	predmetu	zákazky	a	jeho	rozsah:	
	

				Predpokladaná	hodnota	zákazky	18	700,00	EUR	s	DPH	–	maximálna	výška	zdrojov	na	zákazku 
Predmetom	 zákazky	 sú	 rekonštrukčné	 práce	 	 na	 ZŠ	 –	 rekonštrukcia	 učebne	 technickej	 výchovy	 na	
prízemí. 
Vzhľadom	na	vek	a	stav	budovy	je	nutná	obhliadka	miesta	realizácie	predmetu	zákazky	v	objekte	školy.	
Uchádzač		si	overí		potrebný	rozsah	činností	na	prípravu	a	spracovanie	ponuky	tak,	aby	ponuka	bola	
kvalifikovaná	a	zohľadňovala	celý	objem	činností	potrebných	na	realizáciu	predmetu	zákazky.	
Dodatočné	úpravy	ceny	sa	neakceptujú.	Uchádzač	zodpovedá	za	namerané	a	stanovené	hodnoty,	ktoré	
uvedie	v	cenovej	ponuke.	
	
	
7/	Rozsah	predmetu	zákazky: 
	
	Predmetom	zákazky	je	oprava	podlahy,	stien,	svetiel,	rekonštrukcia	elektroinštalácie	odpadu	v	interiéri	
kabinete	technickej	výchovy	–	na	prízemí	školy.	Zákazka	zahŕňa	aj:	presun	materiálu	pred	a	po	vykonaní	
predmetu	 zákazky,	 náležitú	 ochrana	 	ostatného	 nábytku	 počas	 výkonu	 činností,	 	 likvidáciu	 odpadov.		
Verejný	 obstarávateľ	 požaduje	 použitie	materiálu	 zabezpečujúceho	 ľahkú	 umývateľnosť	 a	 dlhodobú	
životnosť	povrchovej	úpravy. 
Rekonštrukcia	učebne:	

1. Úpravy	povrchov	a	podláh	
2. Lepenie	PVC	podlahy	
3. Práce	a	dodávky	podláh	



4. Vedľajšie	rozpočtové	náklady	
5. Dopravné	náklady	
6. Montáž	umývadla	

							7.					Zvesenie	dverí 
							8.					Rezanie	betónov	
							9.					Demontáž	do	sute	
						10.					Demontáž	podláh	
						11.					Montáž	soklíkov	
						12.					Oprava	povrchov	
						13.					Vývoz	odpadu	
						14.					Odstránenie	starej	maľovky	
						15.					Maľba	maliarskej	zmesi	na	vodnej	báze	
	
Elektroinštalácia	učebne:	
1.	Skriňa	na	povrchovú	montáž	
2.	Vypínače	
3.	Chrániče	
4.	Montáž	istiacích	a	spínacích	prvkov	rozvádzača	
5.	Zásuvky	a	ich	nmontáž	
6.	Káble	a	ich	montáž	
	
Namerané	hodnoty	sú	orientačné	-	dané	obstarávateľom.			Vybraný	uchádzač	musí	zabezpečiť	dodávku	
a	montáž	tak,	aby	plynulý	chod	školy	nebol	narušený	ak	montáž	sa	uskutoční	počas	vyučovania.			
	
	
8/	Komplexnosť	dodávky/možnosť	čiastkového	plnenia 
Uchádzač	predloží	ponuku	na	celý	predmet	zákazky.		Čiastkové	plnenie	nebude	akceptované. 
 
	 
9/	Variantné	riešenie: 

a) Neumožňuje	sa	predložiť	variantné	riešenie.	
b) Ak	 súčasťou	 ponuky	 bude	 variantné	 riešenie,	 variantné	 riešenie	 nebude	 zaradené	 do	

vyhodnotenia	a	bude	sa	naň	hľadieť,	akoby	nebolo	predložené.	
	
	
10/	Lehota	na	dodanie	alebo	dokončenie	predmetu	zákazky:				 
Požaduje	sa	dodanie	zákazky	v	termíne	do	31.12.2021 
 
	 
11/	Podmienky	účasti/obsah	cenovej	ponuky: 

a) Identifikačné	údaje	uchádzača	s	uvedením	kontaktnej	osoby	uchádzača	(e-mailová	adresa,	číslo	
telefónu),	na	ktorú	sa	môže	verejný	obstarávateľ	obrátiť	v	prípade	potreby	získať	vysvetlenie	k	
obsahu	predloženej	ponuky.	

b) Kópia	výpisu	z	obchodného	registra,	resp.	výpisu	zo	živnostenského	registra.	
c) Kalkuláciu	 ceny	 v	 jednom	 vyhotovení,	 ktoré	 budú	 podpísané	 uchádzačom,	 jeho	 štatutárnym	

orgánom	alebo	iným	zástupcom	uchádzača,	ktorý	je	oprávnený	konať											v	mene	uchádzača	
v	záväzkových	 vzťahoch	 v	 súlade	 s	 dokladom	 o	 oprávnení	 podnikať,	 t.	 j.	 podľa	 toho,	 kto	 za	
uchádzača	koná	navonok.	

d) Cenová	ponuka	nesmie	obsahovať	žiadne	obmedzenia	alebo	výhrady,	ktoré	sú	v	rozpore	
s	požiadavkami	a	podmienkami	uvedenými	v	tejto	výzve.			
	

12/	Stanovenie	ceny	
a) Cena	za	predmet	zákazky	musí	byť	stanovená	v	EUR	podľa	zákona	Národnej	 rady	Slovenskej	

republiky	č.	18/1996	Z.	z.	o	cenách	v	znení	neskorších	predpisov	a	vyhlášky	Ministerstva	financií	
Slovenskej	 republiky	 č.	 87/1996	 Z.	 z.	 ktorou	 sa	 vykonáva	 zákon	 Národnej	 rady	 Slovenskej	
republiky	č.	18/1996	Z.	z.	o	cenách	v	znení	neskorších	predpisov	a	podľa	tejto	výzvy.	



b) V	 ponukovej	 cene	 musia	 byť	 zahrnuté	 všetky	 náklady	 uchádzača	 súvisiace	 s	 realizáciou	
predmetu	zákazky.	

c) Ak	uchádzač	nie	je	platiteľom	DPH,	uvedie	navrhovanú	cenu	celkom	a	zároveň	uvedie,	že	
nie	je	platiteľom	DPH.	

	
13/	Lehota	na	prijímanie	žiadosti	o	súťažné	podklady	alebo	o	prístup	k	dokumentom: 
Neposkytujú	sa	súťažné	podklady	a	dokumenty,	je	nutná	obhliadka	uchádzačom. 
 
14/	Lehota	a	miesto	na		predkladanie	ponúk: 

a) Lehota	na	predloženie	ponuky	uplynie	dňa	9.12.2021	do	11.00	hod.,	pričom	rozhodujúci	 je	
termín	doručenia	ponuky	verejnému	obstarávateľovi,	nie	 termín	podania	ponuky	na	poštovú	
prepravu. 

b) Ponuky	uhádzačov	v	zalepenej	obálke	s	označením	Cenová	ponuka	„		Rekonštrukcie	učebne	
technickej	výchovy	a	jej	elektroinštalácie	–	NEOTVÁRAŤ“	musia	byť		doručené	poštou	alebo	
osobne	na	adresu:	Základná	škola,	JUH			1054,	09336		Vranov	nad	Topľou 

c) Ponuky	uchádzačov	zaslané	elektronickou	poštou	musia	byť	doručené		na	adresu:	
repkov1@gmail.com	v	lehote	na	predloženie	ponuky	v	zmysle	bodu	a)	t.	j.		9.12.2021	do	11.00	
hod. 

	
15/	Kritériá	na	hodnotenie	ponúk:	Najnižšia	cena	celkom	za	predmet	zákazky. 
	
16/	Obchodné	a	platobné	podmienky	

a) Výsledkom	verejného	obstarávania	bude	zmluva	na	dodanie	predmetu	zákazky.	
b) Termín	realizácie	predmetu	zákazky	je	najneskôr	do	31.	12.	2021. 
c) Objednávateľ	neposkytne	dodávateľovi	preddavok/zálohu.				
d) Predmet	 zákazky	 bude	 financovaný	 formou	 bezhotovostného	 platobného	 styku	 bez	 zálohovej	
platby.	

e) Splatnosť	faktúry	je	do	30	kalendárnych	dní	odo	dňa	jej	doručenia	objednávateľovi.	
f) Úhradu	ceny	predmetu	zákazky	uskutoční	objednávateľ	po	odovzdaní	a	prevzatí	celého	predmetu	
zákazky	na	základe	faktúry	vystavenej	dodávateľom.	Neoddeliteľnou	súčasťou	

						faktúry	 bude	 preberací	 protokol	 o	 odovzdaní	 a	 prevzatí	 predmetu	 zákazky,	 vrátane	 súpisu	
vykonaných	činností	a	dodávok,	podpísaný	zodpovednými	zástupcami	oboch	zmluvných	strán. 

g) Faktúra	 musí	 obsahovať	 všetky	 náležitosti	 v	 zmysle	 zákona	 č.	 222/2004	 Z.	 z.	 o	DPH	 	 v	 znení	
neskorších	predpisov.	

h) V	prípade,	ak	faktúra	za	predmet	zákazky	nebude	obsahovať	všetky	náležitosti	daňového	dokladu	
alebo	bude	obsahovať	nesprávne	alebo	neúplné	údaje,	objednávateľ	 je	oprávnený	 ju	do	dátumu	
splatnosti	vrátiť	dodávateľovi.	Dodávateľ	faktúru	podľa	charakteru	nedostatku	buď	opraví,	alebo	
vystaví	novú	faktúru.	Na	opravenej	alebo	novej	faktúre	vyznačí	nový	dátum	splatnosti.	

i) Miestom	 doručenia	 faktúry	 v	 listinnej	 forme	 je:	 Základná	 škola,	 JUH	 1054,	 093	 36	 Vranov	 nad	
Topľou.	

j) Predmet	 zákazky	 prechádza	 na	 objednávateľa	 dňom	 riadneho	 splnenia	 záväzku,	 t.j.	 potvrdením	
preberacieho	protokolu	o	odovzdaní	a	prevzatí	predmetu	zákazky.	

k) Pri	zodpovednosti	za	vady	sa	zmluvné	strany	budú	riadiť	ustanoveniami	§	560	a	nasl.	Obchodného	
zákonníka,	ktoré	upravujú	nároky	zo	zodpovednosti	za	vady.	

l) Objednávateľ	požaduje	záruku	na	predmet	zákazky	minimálne	24	mesiacov	odo	dňa	jeho	prevzatia	
uvedeného	v	preberacom	protokole.	

m) Dodávateľ	 je	povinný	začať	s	odstraňovaním	prípadných	vád	predmetu	zákazky	bezodkladne	od	
uplatnenia	písomnej	oprávnenej	reklamácie	objednávateľa	a	vady	odstrániť	v	čo	najkratšom	čase.	
Termín	odstránenia	vád	sa	dohodne	písomnou	formou.	Odstraňovanie	záručných	vád	je	bezplatné.	

n) Objednávateľ	bude	povinný	umožniť	dodávateľovi	prístup	do	priestorov,	kde	sa	budú	záručné	vady	
odstraňovať.	

o) Objednávateľ	má	právo	zabezpečiť	odstránenie	vád	inou	organizáciou	na	náklady	dodávateľa	len	v	
prípade	 vzájomnej	 dohody	 s	 dodávateľom	 alebo	 ak	 dodávateľ	 v	 dohodnutom	 termíne	 vady	
neodstráni.	

p) Zmluva	a	 faktúra	podlieha	povinnému	zverejneniu	podľa	§	5a	ods.	1	zákona	 	č.	211/2000	Z.	z.	o	
slobodnom	prístupe	k	informáciám	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	



predpisov	a	zákona	č.	546/2010	Z.	z.,	ktorým	sa	dopĺňa	zákon	č.	40/1964	Zb.	Občiansky	zákonník	v	
znení	 neskorších	 predpisov	 a	 ktorým	 sa	menia	 a	 dopĺňajú	 niektoré	 zákony.	 Dodávateľ	 berie	 na	
vedomie	 povinnosť	 verejného	 obstarávateľa	 zverejniť	 objednávku	 ako	 aj	 faktúru	 vyplývajúcu	 z	
objednávky	vrátane	príloh	v	plnom	rozsahu.	

	
17/	Ďalšie	informácie: 

a) Všetky	 náklady	 a	 výdavky	 spojené	 s	 prípravou	 a	 predložením	 ponuky	 znáša	 uchádzač	 bez	
akéhokoľvek	finančného	nároku	voči	verejnému	obstarávateľovi.	

b) Ponuky	 uchádzačov	 doručené	 na	 adresu	 verejného	 obstarávateľa	 a	 predložené	 v	 lehote	 na	
predkladanie	 ponúk	 sa	 uchádzačom	 nevracajú.	 Zostávajú	 ako	 súčasť	 dokumentácie	 tohto	
verejného	obstarávania.	

c) Ponuka	predložená	uchádzačom	musí	obsahovať	doklady	a	dokumenty	uvedené	v	bode	9/	tejto	
výzvy	 a	 musí	 byť	 vyhotovená	 v	 písomnej	 forme,	 a	 to	 písacím	 strojom	 alebo	 tlačiarenským	
výstupným	zariadením	výpočtovej	techniky.	Ponuky	sa	predkladajú	v	slovenskom	jazyku.	

d) Každý	 uchádzač	 môže	 predložiť	 iba	 jednu	 ponuku	 buď	 samostatne	 sám	 za	 seba,	 alebo	 ako	
splnomocnený	člen	skupiny	za	členov	skupiny. 

																																																																																																																														
Vo	Vranove	nad	Topľou	dňa	30/11/2021	
	
																																																																																																							 

								Mgr.	Zlatica	Halajová	
													riaditeľka	školy 

 
 

                                                                                                         

                                                     


