
   

Základná škola  
Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 

 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
na zákazku s nízkou hodnotou 

 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie stavebných prác s názvom: 
 

Výmena podláh v triedach na 1. poschodí v budove školy 
 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:    Základná škola 
Sídlo:      Borodáčova 2 
PSČ :      821 03 Bratislava 
Mesto/obec:   Bratislava 
Štát :    Slovenská republika 
IČO:    31780784 
Kontaktná osoba:  Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. 
Telefón:    +421 908 222 580 
e-mail :    riaditel@borodacova.sk 

 
2) Názov predmetu zákazky: Výmena podláh v triedach na 1. poschodí v budove školy 
 
3) Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 45000000-7 Stavebné práce 

45432111-5 Kladenie pružných dlažbových krytín 
 
4) Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zadania zákazky je výmena podláh v triedach na 1. poschodí v 
budove školy na ZŠ Borodáčova 2. 

   Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
Predmetom zadania je celková výmena súčasných linoleových podláh za 
heterogénne PVC podlahy v triedach na 1. poschodí v budove školy a olištovanie 
sokla. Zákazka zahŕňa demontáž a ekologickú likvidáciu starého linolea, dodávku 
a montáž nových podláh. (tzn., vyspravenie jestvujúcej podlahy, penetrácia 
a vyrovnanie podkladu nivelizačnou stierkou do hrúbky 4 mm /pevnosť v tlaku min. 
30 Mpa/), aplikácia novej heterogénnej podlahy s olištovaním. Celková hrúbka PVC 
3,7 mm s celkovou plošnou nosnosťou PVC min. 2950 g/m2 a max. 3000 g/m2, 
aplikácia požadovaného dekoratívneho prevedenia v dvoch farebných odtieňoch 
podľa dohody, aplikácia vrchnej vrstvy podlahy a konečná povrchová ochranná. 
Celková výmena podláh sa týka : 

1. poschodie – podlaha v celkovej výmere 400,06 m2   (kombinácia dvoch farieb 
podľa výberu) 

Jedná sa o výmenu podláh v priestoroch: 7 tried  

       1 kabinet  

Obhliadku priestorov je možné uskutočniť v škole po telefonickom dohodnutí na tel. č. 
0908/222580 v čase od 10:00 – 14:00 v pracovné dni.  

5) Predpokladaná hodnota celej zákazky v EUR bez DPH: 
Max do 15 000,00 € 



6) Miesto a termín dodania: 
Základná škola Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 
termín dodania je do 31.08. 2018 
 

7) Rozsah predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 
8) Rozdelenie predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

 
9) Možnosť predloženia variantných riešení: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenie. 
 
10) Podmienky predkladania ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
1. List s identifikačnými údajmi uchádzača. 
2. Fotokópia výpisu obchodného  registra alebo živnostenského listu.  

Uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú 
predmetom zákazky. 

3. Návrh na plnenie kritéria. 
 
Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých 
požadovaných dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. 

 
11) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Do 25.5. 2018 do 9:00 hod. 
Ponuku s vyplnenou prílohou č. 1 a s dokumentami požadovanými v bode 10 je potrebné 
doručiť poštou alebo osobne vedeniu školy v zalepenej obálke na adresu: Riaditeľ ZŠ 
Borodáčova 2, 821 03 Bratislava 
Označenie obálky: „Cenová ponuka – „Výmena podláh v triedach na 1. poschodí v 
budove školy“  - NEOTVÁRAŤ“ 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová ponuka bude obsahovať celkovú cenu za predmet zákazky v EUR. Ak uchádzač 
nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí. 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke. 
 
12) Otváranie ponúk 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.5.2018 o 9.30 hod. v miestnosti č. 7 (zborovňa 
školy) na adrese Borodáčova 2, 821 03 Bratislava. 
 
13) Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 
predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 
 
14) Elektronická aukcia : NIE 
 
15) Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 25.6.2018 
 
16) Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
1.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  
1.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. 



z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými 
predpismi.  

1.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel. 

1.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

1.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponuková cenu uvedie v zložení:  
- jednotková cena bez DPH  

- navrhovaná cena bez DPH  

- sadzba DPH a výška DPH  

- navrhovaná cena vrátane DPH. 

1.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu 
a jej prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí 
byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude 
úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny 
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.  

1.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

1.8  V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy 
stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny 
za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

1.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, 
ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené 
uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný 
zisk. 

 
17) Podmienky financovania: 

Zákazka bude financovaná z rozpočtu ZŠ. Úspešnému uchádzačovi sa neposkytne 
preddavok/záloha. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  

 
18) Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: objednávka 

  
19) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 

požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 
- ponuky prevýšia rozpočtované prostriedky. 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 

v Bratislave dňa 11.05.2018  
.................................................. 

Martin Kotyra v.r. 
riaditeľ školy 

 
Prílohy: 
1) Návrh na plnenie kritérií 

 

 



Príloha 1 
 

Návrh na plnenie kritérií 

 
              Verejný obstarávateľ: 

Základná škola  
Borodáčova 2 
821 03 Bratislava 

 
Názov predmetu zákazky:  Výmena podláh v triedach na 1. poschodí v budove školy  

              
Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: ............................................................. 
         ............................................................. 
 
 

 

P.č. Názov počet 

jednotková 
cena bez 
DPH 

cena 
spolu bez 
DPH DPH 

cena 
spolu s 
DPH 

1 

Výmena podláh v triedach na 1. 
poschodí v budove školy 
- heterogénne podlahy a lišty – 
dodanie materiálu a kompletná 
montáž 

400,06 
m2         

 Cena celkom bez DPH       

 Celkom DPH       

 Cena celkom za zákazku s DPH       
 
 

 
 
 
 
 
V...................................... dňa................... 
     
                                                  ................................................................................... 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 
pečiatka 


