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Vec 

Výzva na  poskytnutie informácie – cenovej ponuky, za účelom  zabezpečenia verejnej súťaže  

v procese  zadávania jednoduchej zákazky  na bežné práce :  Renovácia podlahy v telocvični 

pri Základnej škole Makov 

 

 

 

1. Identifikácia verejného  obstarávateľa:  

 

Názov verejného obstarávateľa:    Základná škola Makov, rozp. org. 

Sídlo:           Makov  č. 264, 023 56 Makov 

V zastúpení:           Mgr. Milan Petrovič, riaditeľ ZŠ Makov 

IČO:            037812858 

Telefón:           041 4364 373, 041 4364374 

e-mail:            zsmakov@centrum.sk 

2. Predmet  zákazky:   

 

„Renovácia podlahy v telocvični pri Základnej škole Makov“ 

3. Rozsah predmetu zákazky : 

Rozsah zákazky spočíva v kompletnej renovácii podlahy v telocvični s celkovou plochou 280 m
2
. 

Renovácia podlahy pozostáva z 

- brúsenia podlahy na celej ploche 280 m
2
, 

- tmelenia, 

- vytýčenia ihrísk a maľovania čiar,  

- lakovania: 1-krát základným lakom a 2-krát vrchným protišmykovým lakom. 

  

4. Podmienky účasti uchádzačov:  

Preukázanie osobného postavenia prostredníctvom § 26 v spojení s §128 ods.1 zák. č. 25/2006 Z. z. 

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa §26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo overených fotokópií.  

a) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať práce alebo poskytovať službu. 

- každý uchádzač predloží iba kópie dokladov  

- víťazný uchádzač bude vyzvaný ma predloženie originálnych dokladov alebo overených 

fotokópií.  
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5. Kritéria na vyhodnotenie informatívnych cenových ponúk uchádzačov:  

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za predmet zákazky, t. j. cena s DPH v eurách za 

celý predmet zákazky. Ako úspešný bude označený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu. 

Obstarávateľ neposkytuje zálohu na predmet zákazky.  

 

6. Obhliadka miesta realizácie diela:  

Obhliadka miesta realizácie diela je možná po dohode s riaditeľom školy Mgr. Milanom 

Petrovičom na č. tel. 041 4364373 

 

7. Lehota plnenia predmetu zákazky: od 15. 06. 2014 do 30. 06. 2014. 

8. Termín zaslania objednávky:  do 30. apríla 2014.  

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v 

prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s 

finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Všetky výdavky spojené s prípravou, 

predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi.  

10. Upozornenie: Verejný obstarávateľ nie je platca DPH. 

  

Cenovú ponuku je potrebné zaslať poštou na adresu : 

Základná škola Makov, rozp.org., Makov 264, 023 56 Makov  

alebo osobne odovzdať na adrese: 

Základná škola Makov, rozp.org., Makov 264, 023 56 Makov  

alebo zaslať na e-mailovú adresu: zsmakov@centrum.sk  

v termíne do 30. apríla 2014 do 09°° hod.  

 

Zaslanie informácie – cenovej ponuky, ktorá tvorí podklad pre výber zmluvného partnera na 

uvedený predmet zákazky nezakladá pre odosielateľa žiadne nároky na zaslanie objednávky na 

predmet zákazky.  

 

 

Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme 

 Mgr. Milan Petrovič 

                                                                                                  riaditeľ ZŠ Makov 

 

 

 

 

 

Príloha: fotodokumentácia súčasného stavu  
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