
 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA UL. POHRANIČNÁ 9, KOMÁRNO 
Ul. pohraničná 9                                    945 01  Komárno 

 

VO 3/2019 PT 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Špecifikácia predmetu zákazky/Súťažné podklady  
 

k zákazke vykonávanej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Názov zákazky 
„Prestavba časti objektu Základnej školy pre potreby Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno“ 

 

Druh zákazky: PRÁCE 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov organizácie:  Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno  
Adresa organizácie: Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno 

IČO:   37861221 

Štatutárny orgán:  Mgr. Slavomír Ďurčo, riaditeľ školy  
Telefón:   035/7701 793, 035/7701793, 0915 612 345 

E-mail:   info@zspohranicna.sk 
Kontaktná osoba:   Mgr. Angelika Kopják, osoba poverená realizáciou VO 

Telefón:    0905293370  
E-mail:   kopjak@spskn.sk 

Kontaktné miesto:  Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.zspohranicna.sk    

 

2. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je prestavba časti objektu Základnej školy pre potreby Materskej školy, Lodná ul. 1, 

Komárno.  

 

3. Miesto dodania:  

Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno  

 

4. Podrobný popis predmetu zákazky 

 

Vykonanie prestavby časti objektu Základnej školy pre potreby Materskej školy, Lodná ul. 1, Komárno 
ktorá v sebe zahŕňa: Demontáže, montáže, maliarske práce, murárske a obkladačské práce - vrátane 

zabezpečenia materiálu. Všetko vrátane dodávok materiálu, presunu hmôt, dopravy, likvidácie odpadu 

a všetkých nákladov s tým súvisiacich.   
 

Farebné prevedenia maľoviek - biele. 

 

Cena má byť stanovená vrátane zabezpečenia materiálu, dopravy, presunu hmôt a odvozu odpadu 

vrátane všetkých potrebných pomôcok napr. rebríky a lešenia.  
 

Podmienkou je lehota vykonania prác do 15. 12. 2019. 
 

Podrobný opis predmetu obstarávania - „Zadanie“  - tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.   

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

a za podmienok uvedených v tejto výzve a jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.   
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Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné 
riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet 

Hlavný slovník:   45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl 

Doplňujúce predmety: 45440000-3 Maliarske, natieračské a sklenárske práce,  

45400000-1 Kompletizačné (dokončovacie) práce 

90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 

60000000-8 dopravné služby 

 

6. Trvanie zmluvy a (alebo) lehota dodania: 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená ZoD na predmet obstarávania.  

Lehota dodania: najneskôr do 15. decembra 2019    

7. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou 

bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje preddavky ani zálohy. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne 

zrealizované práce. Ďalšie podmienky financovania budú upresnené v ZoD. 

 

8. Obsah, príprava ponuky – cenová ponuka 

 
Uchádzač vo svojej ponuke predloží: 

 
1. cenovú ponuku   

cenovú ponuku môžete vypracovať nasledovne:  

a) úplným vyplnením zadania (príloha č. 1),  

b) alebo vypracovaním komplexnej cenovej ponuky v ľubovoľnom formáte, ktorá bude obsahovať 

všetky predpísané náležitosti zo zadania (z prílohy č. 1) 

 
 do ponúkanej ceny za jednotlivé položky uvádzané v zadaní, uchádzač zahrnie všetky náklady, 

ktoré sú spojené s vykonaním služieb (napr. dopravné náklady, cena práce, primeraný zisk).  
 

Cenová ponuka musí mať písomnú formu a musí byť potvrdená dodávateľom (podpisom a pečiatkou 

v prípade, ak je uchádzač povinný používať pečiatku) a s uvedením dátumu vyhotovenia.  

 
2. Fotokópiu dokladu, ktorý ho oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, 

alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky; 

  
úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie originálu alebo overenej kópie dokladu, ktorý ho 
oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky – nie staršieho ako 3 mesiace 

 

3. Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č. 2) 

 

Predložené doklady musia byť  originály alebo ich overené kópie (ak nie je uvedené ináč). 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti. 
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V prípade, ak by uchádzač nepredložil doklad o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať službu vo 

vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku bude zo zákazky 

vylúčený.  

 

4. Vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný návrh Zmluvy o dielo - 1x  (príloha č. 3 tejto výzvy)   

 

Od úspešného uchádzača budú vyžiadane ďalšie 3 - 4  exempláre originálov predkladaných 

dokladov uvedených v 1. a 4. bode. 

 

9. Jazyk ponuky:  slovenský 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

 

10. Štruktúra ceny 

 

V prípade platcu DPH sa za ňu považuje cena s DPH, v prípade neplatcu DPH konečná, celková cena 

predmetu zákazky.  

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 

v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane 

DPH. 

 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 

je platiteľom  DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

 
11. Lehota na predkladanie ponúk:  

 

Lehota na predkladanie ponúk je do: 21. 11. 2019 do 1200 hod.. 

 

Ponuky je možné doručiť na elektronickú adresu: info@zspohranicna.sk, najneskôr do: 21. 11. 2019 

do 12:00 hod.. Ponuky je možné doručiť aj v listinnej podobe v uzavretej obálke označenej heslom: 

„Prestavba časti objektu ZŠ“  s nápisom „Neotvárať“ pred uplynutím lehoty na predkladanie 

ponúk na adresu uvedenú v záhlaví týchto podkladov, alebo osobne do podateľne na uvedenej 

adrese. Stránkové hodiny podateľne sú Po-Pi od 08,00 do 13,00 hod.. Ponuky doručené po uplynutí 

tejto lehoty budú uchádzačom vrátené.  

 

12. Podmienky vyhodnotenia ponúk  

 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia e-mailom 

(alebo listom).  
 

 

13. Ďalšie informácie 

 

1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku 

voči verejnému obstarávateľovi. 

2. Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta budúcej realizácie predmetu 

obstarávania a zoznámiť sa so všetkými okolnosťami v danom objekte z dôvodu 

spracovania ponuky.  

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena 

najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na 

predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých 

mailto:info@zspohranicna.sk
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bola vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom 

obstarávaní. 

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. 

 

 

14. Prílohy 

 

 Príloha č. 1: Prestavba časti objektu Základnej školy pre potreby Materskej školy, Lodná ul. 1,  

                         Komárno - zadanie 

 Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 
 Príloha č. 3: Zmluva o dielo 

  

 

V Komárne, 14. 11. 2019  

 
S pozdravom          

      

         

 

        
 

                                             .................................................... 

                                    Mgr. Angelika Kopják             

                                   osoba poverená realizáciou VO 

 

 

 

 


