
 
 

STREDNÁ   PRIEMYSELNÁ   ŠKOLA 
 

KOMENSKÉHO 5, 085 42   BARDEJOV 
 Email: skola@spsbj.svcmi.sk, tel. číslo/fax: 054/4722450 

Web: www.spsbj.edu.sk,  IČO: 00161705, DIČ: 2020508820 
 

V Bardejove 13.02.2015 
č. 69/2014 

  
 

Výzva  
na predloženie ponuky  

(podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v z. n. p.) 
 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:  Stredná priemyselná škola 
Sídlo organizácie:  Komenského 5, 085 01  Bardejov 
IČO:   00161705 
DIČ:   2020508820 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  
    Mgr. Vladimír Jacenko 

tel. 054/4722450 
email: riaditel@sps-bj.vucpo.sk 

 

2. Opis predmetu obstarávania 

Predmetom zákazky sú stavebné práce „Oprava podláh vrátane výmeny obvodových líšt na 
školskom internáte“. Stavebne práce je potrebné vykonať v súlade so špecifikáciou 
podrobného opisu predmetu obstarávania ktorá tvorí Prílohu č. 1 a je neoddeliteľnou  
súčasťou výzvy na predloženie ponuky.  

Miesto uskutočnenia prác: Stredná priemyselná škola - školský internát, Komenského 5, 
Bardejov. 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky  

Predpokladaná maximálna hodnota zákazky do 29 700,00 Eur bez DPH.  
 

4. Lehota a miesto na predloženie ponuky 

Ponuku žiadame predložiť v písomnej (listinnej) forme, poštou, alebo osobne, v zalepenej 
obálke označenej heslom „Oprava podláh vrátane výmeny obvodových líšt na školskom 
internáte – NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk do 20.02.2015 do 10:00 hod. 
na adresu: Stredná priemyselná škola, Komenského 5, 085 42  Bardejov. Ponúka musí 
obsahovať vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk 
a Prílohu č. 1 – Špecifikácia podrobného opisu predmetu obstarávania. 
 
 



 
Pokyny na zostavenie ponuky: 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte v EUR bez DPH, výšku a sadzbu 
DPH a celkovú cenu v EUR s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu 
konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  
 

5. Jazyk ponuky 

Slovenský jazyk 

 

6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Kritériom výberu najlepšej ponuky je najnižšia cena v EUR s DPH. 

 

7. Otváranie obálok s ponukami 

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 20.02.2015 o 11,00 hod. v kancelárii riaditeľa školy. 
Obstarávateľ umožni účasť uchádzačom na otváraní obálok.     
            

8. Typ zmluvy 

Výsledkom zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších 
predpisov bude uzatvorená zmluva o dielo s úspešným uchádzačom. 

 

9. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy 

Realizácia zákazky sa uskutoční následne po pridelení finančných prostriedkov od 
zriaďovateľa. 
Lehota dodania predmetu obstarávania bude v trvaní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom najneskôr do 2 mesiacoch od 
pridelenia finančných prostriedkov od zriaďovateľa. 

 

10. Financovanie zákazky 

Predmet  zákazky bude financovaný z bežných výdavkov verejného obstarávateľa formou  
bezhotovostného platobného styku. Realizácia zákazky sa uskutoční následne po pridelení 
finančných prostriedkov od zriaďovateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok na 
plnenie zmluvy. Splatnosť  faktúry  je  minimálne 14 dní odo dňa doručenia faktúry na 
úhradu.  
 

11. Doplňujúce informácie 

Obstarávateľ výzve úspešného uchádzača na predloženie dokladu, že je oprávnený dodávať 
tovar, uskutočňovať prácu alebo poskytovať  službu;  t.j. doklad o oprávnení podnikať 
(fyzická osoba predloží aktuálny výpis zo živnostenského registra, právnická osoba 
predloží aktuálny výpis z obchodného registra príp. iný doklad). 
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne alebo 
elektronickou poštou.  

 
 
 
 
         Mgr. Vladimír Jacenko 
        riaditeľ SPŠ v Bardejove 



 
Príloha č. 1 

 
 

Špecifikácia  
podrobného opisu predmetu obstarávania 

P. č. Popis položky Typ 
položky 

Množstvo 
na 1 izbu 

Merná 
jednotka 

Jednotková 
cena v € bez 

DPH 

Cena spolu 
v € bez 
DPH 

1. Laminátová podlaha s podložkou materiál 22,00 m2     

2. Obvodová lišta materiál 18,00 m     

3. Vnútro stavenisková doprava sute práca 500,00 kg     

4. Poplatok za uloženie sute práca 500,00 kg     

5. Vyspravenie podlahy práca 20,00 m2     

6. Očistenie podlahy práca 20,00 m2     

7. Demontáž obvodových líšt práca 18,00 m     

8. Montáž obvodových líšt práca 18,00 m     

9. Položenie podlahoviny práca 20,00 m2     

10. Presun materiálu na stavenisko práca 1,00 stavba     

   
Cena spolu bez DPH za izbu   

   
Celkový počet izieb 55 

   
Cena spolu bez DPH   

DPH 20%   

Cena spolu s DPH   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk 

 

 

Uchádzač (meno, názov):  ......................................................... 

Sídlo (adresa):   ......................................................... 

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

 
Poznámka:  
Hrubo orámované časti vyplní uchádzač! 
Pri nedostatku miesta použite čistý papier. 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke: 

Cena za predmet zákazky  100 % 
 

Cena za stavebné práce      
(Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním stavebných 
prác do vyžadovaného miesta) 

Hodnotenie najnižšia cena 100 % 

Eur bez DPH Eur s DPH 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

...................................................................................  
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


