
ZÁKLADNÁ  ŠKOLA DARGOVSKÝCH HRDINOV 19, HUMENNÉ 

Č.tel. 057/7763159, e-mail skola@zshu.edu.sk 

 

Spis č.: VO11/2013 

Oznámenie o zadávaní zákazky 

 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom  

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:     Základná škola      

IČO:    35520078 

Štatutárny orgán:  Mgr. Miroslav Postihač, riaditeľ 

Sídlo:     Dargovských hrdinov 19, Humenné 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Andrea Hnátová 

Telefón:  057 7763159 

Pracovný kontakt pre vysvetlenie oznámenia o zadávaní zákazky: 

skola@zshu.edu.sk 

2.  Názov predmetu zákazky: 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení na I. poschodí. 

Zákazka je na: dodanie tovaru a poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác 

3.  Stručný opis predmetu zákazky:  

     Demontáž starých WC a umývadiel, búracie práce, odvoz sutín a vybúraných hmôt, úprava 
povrchov podlahy, pokládka dlaždíc, obkladanie vnútorných stien z obkladačiek, nátery,  Montáž 
nových umývadiel a WC mís a pisoárov, nátery a maľby. 

4. Kód CPV: 974031121, 978059531, 725110811 

5.  Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 12 500  €  

6.  Základné zmluvné podmienky:  práce budú vykonané v budove ZŠ Dargovských hrdinov 19, 
Humenné 

-  Lehota na dodanie predmetu zákazky: na základe objednávok 

-  Splatnosť faktúr: 14 dní 

7.  Lehota na predkladanie ponúk  : do 2.12. 2013 , 24,00 h. 

8.  Stanovenie ceny 

-  Do  ceny  je  potrebné  zapracovať  aj  cenu  za  dopravu  na  miesto  dodania  tovarov a  
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uskutočnenia stavebných prác. 

-Cenu je potrebné spracovať na základe  požadovaného  rozsahu  a  požadovanej  kvality  a ďalších  
požiadaviek uvedených  podľa  oznámenia  o zadávaní  zákazky  (ďalej  len  „oznámenia“)  a  podľa 
príloh. Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a 
výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.  

-Cena predmetu zákazky nesmie prekročiť stanovenú výšku s DPH:  16 000 €    

  

9.  Postup vo verejnom obstarávaní: je jednoetapový  

10.  Predkladanie dokladov a ponuky: 

a)  Pri jednoetapovom postupe: 

Ponuku je potrebné doplniť do tabuľky  –  príloha č.2    a poslať výlučne na  e-mail pre ponuku, ktorý 
je uvedený v úvode  oznámenia. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  Ponuky  zaslané  na inú 
e-mailovú  adresu  alebo  inak  nebudú  brané  do  úvahy a nebudú  vyhodnocované.  Ponuku  
uchádzač  zašle  spolu  s   dokladmi,  ak  sú požadované.  Ak požadované doklady nie sú vydávané v 
elektronickej podobe, alebo nie  je  ich  možné  poslať  e-mailom  ako  skenované,  doručia  sa  
verejnému obstarávateľovi v stanovenej lehote v uzatvorenej obálke s uvedením  názvu zákazky, 
spisového  čísla  s označením  –  NEOTVÁRAŤ“  na  adresu:  Základná  škola, Dargovských hrdinov 19, 
Humenné. Ponuky zaslané po termíne, na inú e-mailovú adresu, inak,  v inom  jazyku,  alebo  ak  
doklady  nebudú  predložené  podľa  požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude 
spĺňať podmienky účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na  predmet zákazky podľa oznámenia  o 
zadávaní zákazky, takéto ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. 

11.  Podmienky účasti sú nasledovné (ak sú vyžadované): 

V ponuke je potrebné predložiť: 

Doklady:  

1. Kópia  oprávnenia na dodanie tovaru , uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby 

2.  Ponuka  uchádzača–  cenová  ponuka  na  celý  predmet  zákazky  –  v jednotkových cenách podľa 
prílohy č. 1 (špecifikácia predmetu zákazky); príloha č. 2  –  formulár na ponuku 

Podmienky  účasti  sú  nasledovné:  1.  Uchádzač  musí  byť  oprávnený  dodávať požadovaný  tovar, 
uskutočňovať  požadované  stavebné  práce  

 12.  Kritéria na hodnotenie ponúk sú:  

1. Cena  

Spôsob hodnotenia kritéria je nasledovný: Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu 
celkovú cenu za celý predmet zákazky. 

13.  Prijatie ponuky: 

S úspešným uchádzačom    bude  uzavretá Zmluva o dielo. 

14.  Verejný  obstarávateľ  požaduje  pred  podpisom  zmluvy  alebo  uplatnenia  objednávky od  
úspešného  uchádzača    predloženie  originálu  alebo  overenej  kópie oprávnenia  na  dodanie  
tovaru, na  uskutočnenie  stavebných  prác na  poskytnutie  služieb, prípadne   ďalších  požadovaných  
dokladov  podľa  oznámenia,  ak  boli predložené  iba  skenované  kópie  v elektronickej  podobe  bez  



zaručeného elektronického podpisu. Súčasťou cenovej ponuky musí byť aj krycí list rozpočtu 
v tabuľkovej forme. 

 

Mgr. Miroslav Postihač V Humennom 18.11.2013 

riaditeľ školy 

 

  


