
Výzva na predkladanie ponúk bez použitia elektronického trhoviska 
 

V ý z v a 

na  predkladanie  ponúk 

 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) 

 

 

1. Verejný obstarávateľ :   Základná škola  

Poštová adresa            :   Ul. P. Mudroňa 3 

Mesto                           :   Martin 

PSČ                              :   036 08 

IČO                              :   37811924 

Kontaktná osoba        :   Mgr. Jozef Krížo – riaditeľ 

                                         Miroslava Pavlišová - koordinátor 

Tel. číslo                      :   043/4230059 

Mobil                           :   0910933217 

e-mail                          :    riaditel@zsmudrona.sk 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona 
Obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní 

 

3. Zdôvodnenie realizácie zákazky mimo elektronického trhoviska : 
Nutná obhliadka miesta určenia v budove ZŠ, vlastné zameranie predmetu zákazky. 

 

4. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa : 
Rekonštrukcia strechy – výmena strešnej krytiny na východnom krídle budovy A pri ZŠ Ul. P. 

Mudroňa 3, Martin. 

 

5. Druh zákazky (nehodiace preškrtnite) : 

tovar  - služba – stavebné práce 

 

6. Miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby 

Základná škola, Ul. P. Mudroňa 3, Martin.  

 

7. Výsledok verejného obstarávania : 

Zadanie objednávky v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov. 

 

8. Opis zákazky : 

Odstránenie havarijného stavu – poškodená strešná krytina, zatekanie do podkrovných priestorov 

na východnom krídle budovy A. Výmena časti krovu, strešnej krytiny, demontáž a montáž 

odkvapového systému, odsekanie odvlhnutej omietky, vysprávky atiky a komínových čiapok, 

vynosenie odpadovej sute, odvoz a uskladnenie na skládke, murárske, klampiarske práce.  

Obhliadka predmetu zákazky je možná v termíne do 05.06.2017 v čase od 8,00 do 14,00 hod po 

telefonickom dohovore s Mgr. Jozefom Krížom na tel. čísle 0917/233710. 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky s  DPH: 18023,00 € 

 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky : 

do 30.09.2017 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania : 



Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov zriaďovateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok ani zálohovú platbu. 

 

12. Podmienky účasti : 

- uchádzač v zmysle § 26 ods. 1 písm. f) predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu uvedenú v predmete zákazky; v prípade, 

že je fyzickou osobou predložením živnostenského oprávnenia; v prípade, že je právnická 

osoba výpisom z obchodného registra. Doklady musia byť originály, alebo úradne osvedčené 

kópie.  

- ďalšie podľa povahy predmetu zákazky. 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk : 23.06.2017 do 14,00 hod.  

 

14. Miesto na predloženie ponúk :  osobne alebo poštou na dolu uvedenú adresu 

Základná škola                                                            

 Ul. P.Mudroňa 3 

                                                            036 01 Martin  

 

15. Cena a spôsob určenia ceny : 

Ponuka musí obsahovať doklady a dokumenty v listinnej podobe, ktorým uchádzač preukáže 

splnenie podmienok účasti podľa bodu 11 tejto výzvy na prekladanie ponúk.  

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky v zmysle 

bodov 4 a 8. 

Cena ponuky musí byť stanovená  v členení cena bez DPH a cena s DPH alebo cena oslobodená od 

DPH. 

Cenová ponuka musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou jednať za uchádzača 

v jeho mene. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke. 

 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk : 

Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky uvedená v eurách s DPH. Váha kritéria je 100 %. 

 

17. Ďalšie informácie :  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak 

budú neprijateľné, alebo prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa, alebo nebudú 

vyhovovať požiadavkám určeným obstarávateľom na predmet zákazky. V prípade, že úspešný 

uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy s obstarávateľom z akéhokoľvek dôvodu, vyzve 

obstarávateľ k uzatvoreniu zmluvy ďalšieho v poradí. Neúspešných uchádzačov verejný 

obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk. Všetky náklady a výdavky 

spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

 

18. Minimálna lehota počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané : 

December 2017 

 

19. Vyhradené právo účasti len záujemcov, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska? 

      áno/nie 

 

20. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ? 

áno/nie 

 

 V Martine dňa 22.05.2017 


