
p.č. VO/01/05/2013-1 

V Ý Z V A 

na predloženie ponuky 

zákazka s nízkou hodnotou 
(podľa § 102 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 Krymská 5 

Sídlo: Krymská 5, 071 01 Michalovce 

IČO: 170 807 62 

Kontaktná osoba: Mária Heverová 

e-mail: krym@zskrymmi.edu.sk 

Telefón: 056/64 35 879 

Fax: 056/6889265 

Verejný obstarávateľ: podľa § 6 ods.1  písm. d)  zákona č.25/2006 Z.z. 

 

2. Predmet zákazky: (verejný obstarávateľ podrobne špecifikuje požadovaný predmet zákazky, môže 

definovať vo forme tabuľky, ak je jednoznačne opísateľný, napr.) 

 
p.č. Druh tovaru/služby/práce 

 

Predpokladaný 

počet ks, 

rozsah služby, 

práce, km 

Cena za jednotku 

bez DPH v € 

Cena spolu za 

predpokladaný počet 

ks/rozsah bez DPH v € 

1. Zakrývanie kuchynského zariadenia a kotlov    sub   

2. Odstránenie zo stien a stropov plesnivej omietky 90 

m2 
  

3. Odstránenie starej zvetralej omietky do muriva   145 

m2 
  

4. Omietnutie stien podkladovou a povrchovou sanačnou 

omietkou    
145 

m2 
  

5. Vymaľovanie stien a stropov bielou farbou 235 

m2 
  

6. Náter kovových konštrukcií   18 

m2 
  

 Cena celkom bez DPH v €  

 Výška DPH vyjadrená v €  

 Cena celkom s DPH v €  

 

Obhliadka sa realizuje po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou do 24.05.2013. 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: (uvedie sa predpokladaná hodnota zákazky zistená na 

základe informatívneho prieskumu trhu) je 2 700 €  bez DPH,  

 

4. Lehota na predkladanie ponúk: : (uvedie sa dátum a čas) 

Spracovanú ponuku podľa tejto Výzvy  predložte  najneskôr  do 30.05.2013 na adresu 

uvedenú v bode 5 tejto výzvy poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením: 

PONUKA-SANACIA-NEOTVÁRAŤ !!!! . Rozhoduje dátum doručenia cenovej ponuky.  

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená. 

 

5. Miesto predkladanie ponúk: 

Názov:  Základná škola Krymská 5  

Sídlo: Krymská 5,  071 01 Michalovce 

 



6.  Jazyk ponuky: 

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku 

v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem 

dokladov predložených v českom jazyku 

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponuky je najnižšia cena za celý predmet obstarania uvedený 

v bode 2 tejto výzvy.  
 

8. Typ zmluvy a trvanie zmluvy : 

Práce budú realizované na základe vystavenej objednávky . 

  

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác: 
Práce sa budú realizovať od cca 2.7.2013 v sídle verejného obstarávateľa. Práce prevezme 

Mária Heverová, vedúca školskej jedálne.  

 

10.Doplňujúce doklady a informácie: 

Vyhodnotenie ponúk prebehne bez účasti uchádzačov. Proti rozhodnutiu verejného 

obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zákazky s nízkou hodnotou nie 

je možné podať námietky v zmysle § 140  ods.1 písm. b) zákona č.  232/2008 Z. z. ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Michalovciach, 15.05.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


