
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO) 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky 
Adresa organizácie: Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky  
IČO: 36126799 
Web organizácie: zspribno.edupage.org 
Kontaktná osoba: Bc. Petra Mojžišová 
Telefón: 046/5461 483 
E-mail: zsnovaky@gmail.com 
2. Názov predmetu zákazky: 
„Maľovanie priestorov v školskej jedálni – schodisko, chodba, kuchyňa roku 2017“ 
3. Typ zákazky: 
poskytnutie služby 
4. Stručný opis predmetu zákazky : 
Maľovanie priestorov v školskej jedálni – schodisko, chodba, kuchyňa - maľby z maliarskych 
zmesí, interiérový náter na jemnozrnný podklad 

 stropy, steny, soklový náter  – 2x (vrátane materiálu) 

 penetrácia, vyspravenie stien (vrátane materiálu) 
5. Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky : 
Základná škola, Pribinova ul. 123/7, Nováky – budova ŠJ 
 6. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky: 
200m2 – náter stien, biela farba 
70m2 – náter sokla 
7. Lehota na dodanie alebo uskutočnenie predmetu zákazky: 
Práce musia byť ukončené do 20.8.2017 
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty, v 
ktorých sa uvádzajú: 
Preddavok nebude poskytnutý. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po poskytnutí 
služby. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Po 
skončení procesu verejného obstarávania bude úspešnému uchádzačovi zaslaná objednávka 
na dodanie predmetu zákazky verejným obstarávateľom. 
9. Podmienky účasti uchádzačov: 
Neuplatňuje sa. 
10. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk : 
Lehota je do 30.06.2017. 
Doručenie elektronickou poštou: e-mailová adresa: zsnovaky@gmail.com 
12. Obhliadka predmetu zákazky: 
Obhliadka miesta výkonu prác sa uskutoční po telefonickom dohovore na č. tel. 
046/5461483. 
14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Ponuky budú vyhodnotené zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa na 
základe najnižšej ceny. 
15. Obsah ponuky: 
- cenová ponuka. Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto 
výzvy. 



16. Spôsob určenia ceny: 
Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu 
a to v členení: 
Cena predmetu zákazky bez DPH.....................................EUR 
DPH 20% ........................................................................ EUR 
Cena predmetu zákazky celkom s DPH.............................EUR 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že 
nie je platcom DPH upozorní. 
- Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou 
predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné) v zmysle tejto výzvy. Cena za 
predmet musí byť určená a vychádzať z celého predmetu zákazky na základe opisu predmetu 
zákazky. 
 
Nováky 22.6.2017 

PaedDr. Anna Chlupíková 

riaditeľka školy 

 


