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V Bardejove 23.6.2014 
č. 292/2014 

  
 

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 dlažby a hygienickej maľby v budove 
SPŠ v Bardejove“, ktorá je špecifikovaná v podrobnom opise predmetu obstarávania 
(Príloha č. 1). 
Miesto uskutočnenia prác: Stredná priemyselná škola, Komenského 5, Bardejov. 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky  
Predpokladaná hodnota zákazky do 28 900,00 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 dlažby a hygienická maľba – NEOTVÁRAŤ“ v lehote 
na predkladanie ponúk do 30.06.2014 do 10:00 hod. na adresu: Stredná priemyselná 
škola, Komenského 5, 085 42  Bardejov.  
 
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.  
 



Súčasne s ponukou žiadame predložiť kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať 
požadované práce (kópia musí byť úradne overená, nesmie byť staršia ako 3 mesiace). 
Takými dokladmi sú napríklad: živnostenské oprávnenie, výpis zo živnostenského 
registra, výpis z obchodného registra, alebo iné oprávnenie vydané podľa osobitných 
predpisov resp. ekvivalentný doklad. 
 

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 30.06.2014 o 12,00 hod. v kancelárii riaditeľa školy.     
            

8. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk   
18.07.2014 

 
9. Typ zmluvy 

Výsledkom podlimitnej zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo s úspešným 
uchádzačom. 

 
10. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy 

Lehota dodania predmetu obstarávania bude v trvaní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 
medzi úspešným uchádzačom a verejným obstarávateľom najneskôr do 30.09.2014. 

 
11. Financovanie zákazky 

Zákazka bude financovaná z bežných prostriedkov verejného obstarávateľa, ktoré mu 
poskytol zriaďovateľ – Prešovský samosprávny kraj.  
 

12. Doplňujúce informácie 
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom. 

 
 
 
 
 
 
 
         Mgr. Vladimír Jacenko 
        riaditeľ SPŠ v Bardejove 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Príloha č. 1 
 

 
Špecifikácia 

podrobného opisu predmetu obstarávania   
 

P. č. Popis položky 
Množ-
stvo 

Merná 
jednotka 

Jednotková 
cena v € bez 

DPH 

Cena v € 
spolu bez 

DPH 

1. Dodávka a montáž spoj. mostíka ECOPRIM GRIP 349,60 m2   

2. Dodávka a montáž nivelizačnej podlah. stierky hr. 5mm Keratech 324,20 m2   

3. 
Dodávka a montáž  tenkovrstvého betónového poteru priemernej hrúbky 
do 50 mm, hladký min. 17 Mpa 

82,40 m2   

4. Výspravka omietok po vybúraní pôvodných soklov 296,00 bm   

5. Vyčistenie stien 349,60 m2   

6. Vybúranie pôvodných  soklov 296,00 bm   

7. 
Sute: doprava (prívoz, odvoz), poplatok za uloženie a zneškodnenie  
stavebnej sute 

2,50 t   

8. Montáž soklov do výšky 12 cm 296,00 bm   

9. Montáž veľkoformátovej gresovej dlažby 30x60, 60x60 325,00 m2   

10. Obloženie schodískových stupňov gresovou dlažbou 45,60 bm   

11. Dodávka - gresová dlažba leštená 60x60 resp. 60x30 115,00 m2   

12. Dodávka - gresová dlažba matná 60x30 285,00 m2   

13. Lepidlo Superflex C2TE 376,80 m2   

14. Šparovanie flex. škarovacou hmotou 376,80 m2   

15. Dodávka a montáž soklových ukončovacích líšt Al-10 296,00 bm   

16. Dodávka a montáž schod. nerezovej lišty 45,60 bm   

17. Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc 11,20 t   

18. Vyrovnanie trhlín a dier  546,00 m2   

19. Penetrovanie podkladov – 1 x  546,00 m2   

20. Maľba - biela, 2x náter 546,00 m2   

Cena spolu bez DPH  

DPH 20%  

Cena spolu s DPH  

 
 
 
 
 
 
 


