
 

VÝZVA 

na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebný prác 

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

zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

1. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :  

Názov organizácie: Základná škola  

Sídlo organizácie:  Sadová 620, 905 01 Senica 

IČO:    31827705     

DIČ:   2021077696     

Bankové spojenie: Prima banka a.s.   

Číslo účtu IBAN SK72 5600 0000 0092 1456 5008  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  

Meno a priezvisko:  Alena Machová 

 Telefón /fax:   034/651 29 10, 0905 621 996 

 E-mail:   machova@zs3senica.sk 

 

2. Predmet zákazky  

„Maľovanie priestorov v budove ZŠ Sadová 620 Senica“ 

 

3. Typ verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ podľa § 7,  ods.1 d) zákona 

o verejnom obstarávaní 

 

4. Predmet zákazky a jeho špecifikácia 

a) Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 3 800,00  

b) Predmetom zákazky je realizácia malieb a náterov stien, stropov, kovových konštrukcií 

zábradlia, oprava vnútorných omietok pred nátermi na chodbách a dvoch schodiskách v 

bloku C Základnej školy, Sadová 620, Senica v predpokladanej výmere v nasledovnom 

rozsahu: 

 

Chodba prízemie a 1.poschodie blok C (škola) 

 odstránenie starých náterov 

 lokálna oprava omietky (murárske vysprávky) 

 penetračný podkladový náter stien a stropov ručne nanášaný 

 vrchný náter stien a stropov bielou farbou dvojnásobný 

 náter liatinových radiátorov – 210 článkov 

 náter olejového sokla 

 linkovanie  

 dodávka a doprava potrebného materiálu 

 

Zákazka zahŕňa aj: 

 náležitú ochranu nábytku, podláh, okien, vypínačov a pod. počas výkonu služieb, 

 likvidáciu odpadu 

 záverečné upratovanie hrubé 

  

mailto:machova@zs3senica.sk


2 

 

SCHODISKÁ (počet:2)blok C (škola) 

 drobné maliarske opravy stien a stropov, 

 penetračný podkladový náter stien a stropov, 

 náter olejového sokla 130 m
2  

 

 náter stropov a stien bielou farbou 97 m
2  

 

 linkovanie 165 m 

 náter kovových konštrukcií zábradlia 

 pomocné lešenie na schodiská 

 dodávka a doprava potrebného materiálu 

 Zákazka zahŕňa aj: 

 náležitú ochranu nábytku, podláh, okien, vypínačov a pod. počas výkonu služieb, 

 likvidáciu odpadu 

 záverečné upratovanie hrubé 

 

 

Odborná učebňa č. 304/B – jazykové laboratórium (škola) 

 odstránenie starých náterov 

 lokálna oprava omietky (murárske vysprávky) 

 penetračný podkladový náter stien a stropov ručne nanášaný 

  vrchný náter stien a stropov bielou farbou dvojnásobný 

  náter olejového sokla farba podľa dohody  

 linkovanie  

 náter liatinových radiátorov 4 ks x 27 článkov 

 dodávka a doprava potrebného materiálu. 

Zákazka zahŕňa aj: 

 náležitú ochranu nábytku, podláh, okien, vypínačov a pod. počas výkonu služieb, 

 likvidáciu odpadu 

 záverečné upratovanie hrubé 

 

 

Trieda č. 305/A (škola) 

 lokálna oprava omietky, izolovanie fľakov 

 vrchný náter stien bielou farbou dvojnásobný 40 m
2
 

 lokálna oprava náteru olejového sokla 18,4 m
2
 

 linkovanie 11,5 m 

 dodávka a doprava potrebného materiálu 

Zákazka zahŕňa aj: 

 náležitú ochranu nábytku, podláh, okien, vypínačov a pod. počas výkonu služieb, 

 likvidáciu odpadu 

 záverečné upratovanie hrubé 

 

Kuchyňa – oprava omietky, maľba biela  

 lokálna oprava omietky (murárske vysprávky) 

 stieťkovanie s klebrom 12 m
2
 

 penetračný podkladový náter stien a stropov ručne nanášaný 

 vyhotovenie omietky 12 m
2
  

 maľba biela – protiplesňový náter 

 dodávka a doprava potrebného materiálu. 

Zákazka zahŕňa aj: 

 náležitú ochranu nábytku, podláh, okien, vypínačov a pod. počas výkonu služieb, 
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 likvidáciu odpadu 

 záverečné upratovanie hrubé 

 

 

Opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky:  

a) Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni pri dodržaní 

parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne 

záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a 

bezpečnostných predpisov.  

b) Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne 

certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na 

pracovisku. 

c) Uchádzač bude predmet zákazky vykonávať prednostne  počas letných prázdnin 

v mesiaci júl 2017.  

d) Uchádzač je povinný akceptovať požiadavku verejného obstarávateľa na dôsledné 

denné upratanie pracoviska po ukončení činností v interiéri budovy. Uchádzač odstráni 

na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri realizácii predmetu 

zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže verejný obstarávateľ na 

náklady uchádzača zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej 

fakturácie.  

e) Nakladanie s odpadmi vrátane dokladovania o naložení s odpadom je uchádzač 

povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie 

s odpadmi. Náklady na odvoz a likvidáciu odpadu a poplatok za uloženie odpadu musia 

byť uchádzačom zohľadnené v cenovej ponuke. Prípadné škody – postihy, ktoré by 

vznikli verejnému obstarávateľovi zanedbaním povinností uchádzača v tejto súvislosti, 

bude hradiť uchádzač. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu 

pokuty alebo inej sankcie voči verejnému obstarávateľovi z dôvodu pochybenia na 

strane uchádzača v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač.  

f) Uchádzač bude zodpovedať za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov.  

g) Predmet zákazky bude považovaný za splnený po jeho zhotovení, t. j. potvrdením 

preberacieho protokolu odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.  

 

5. Druh zákazky:   práce - zákazka podľa §117 zákona. Výsledkom verejného obstarávania 

bude zmluva s peňažným plnením. 

 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 

zákazky. 

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky 

Základná škola, Sadová 620, 905 01 Senica 

 

8. Termín uskutočnenia prác: od 01.07.2017 do 31.07.2017 

 

9. Obhliadka miesta plnenia zákazky 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky v objekte 

Základnej školy, Sadová 620 Senica, aby si sami overili potrebný rozsah činností a získali 

potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola 

kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných činností na realizáciu predmetu 
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zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Záujemcovia, ktorí 

prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky, si dohodnú 

vopred dátum a čas obhliadky na kontakte: Alena Machová, ekonóm školy,  telefónne 

číslo: +421 905 621 996, +421 34 651 29 10, e-mail: machova@zs3senica.sk.  
  

10. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
45442100-8  Maliarske a natieračské práce 

 

11. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:  

 
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR podľa zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a podľa tejto výzvy.  

b) Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy č. 1, č. 2 a č.3 k tejto výzve – návrh 

uchádzača na plnenie kritéria a výkaz výmer. V ponukovej cene musia byť zahrnuté 

všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. V prípade, ak 

uchádzač neocení niektorú z položiek výkazu výmer, má sa zato, že neocenené položky 

sú už zahrnuté v ostatných položkách.  

c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie celkovú cenu za predmet zákazky bez 

DPH a zároveň uvedie, že nie je platiteľom DPH.  

d) Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení:  

 zmluvná cena v EUR bez DPH,  

 sadzba a výška DPH,  

 zmluvná cena v EUR s DPH.  

e) Platnosť cenovej ponuky: do 31.8.2017 

 

12. Podmienky financovania:  
Predmet zákazky bude financovaný z bežných výdavkov rozpočtu verejného obstarávateľa 

na rok 2017. 

Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.  

Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia.  

13. Podmienky účasti  uchádzačov 
a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 

bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote 

na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie 

tohto verejného obstarávania.  

c) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 

14 tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo 

tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú v 

slovenskom jazyku.  

d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo 

ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.  

 

14. Obsah ponuky 

a) Identifikačné údaje uchádzača, s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (meno, e-

mailová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade 

potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.  
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b) Cenovú kalkuláciu a návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 a 2 k tejto 

výzve v jednom vyhotovení, ktoré budú podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym 

orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 

uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. 

podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.  

c) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 

rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.  

 

15. Lehota a miesto predkladania ponúk  
a) Ponuky sa prijímajú do  14.06.2017 do 14.00 hod.. Ponuka bude predložená e-mailom alebo, 

prípadne poštou na adresu verejného obstarávateľa., pričom rozhodujúci je termín doručenia 

ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na poštovú prepravu.  

b) Ponuky doručené emailom musia byť predložené vo formáte pdf tak, aby boli zabezpečené pred 

zmenou ich obsahu. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača,  ak nedodržal určený spôsob 

komunikácie, alebo ak obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť. 

c) Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením Cenová ponuka „MAĽOVANIE“ musia 

byť doručené poštou alebo osobne na adresu:  

Základná škola 

Sadová 620 

905 01 Senica 

 

16. 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. 

 

17. Kritéria vyhodnotenia ponúk  

Najnižšia cena celkom za predmet zákazky. 

 

18. Obchodné podmienky  

 

a) Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo na dodanie predmetu 

zákazky.  

b) Termín realizácie predmetu zákazky je od 01.07. do 31.07.2017 (bod 8 výzvy),  

c) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude 

financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby na 

základe dvoch vystavených faktúr – jedna faktúra za školu a druhá faktúra za školskú 

kuchyňu. 

d) Splatnosť faktúr je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

e) Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého 

predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Neoddeliteľnou 

súčasťou faktúr bude súpis vykonaných činností a dodávok podpísaný zodpovednými 

zástupcami oboch zmluvných strán.  

f) Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH 

v znení neskorších predpisov a  

g) V prípade, ak faktúry za predmet zákazky nebudú obsahovať všetky náležitosti 

daňového dokladu, alebo budú obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ 

je oprávnený do dátumu splatnosti vrátiť ich dodávateľovi. Dodávateľ faktúr podľa 

charakteru nedostatku buď opraví, alebo vystaví nové faktúry. Na opravených alebo 

noýchj faktúrach vyznačí nový dátum splatnosti.  

h) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. 

Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.  
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i) Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov odo dňa 

jeho prevzatia uvedeného v preberacom protokole.  

j) Záruka sa vzťahuje na predmet zákazky za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby 

predmetu zákazky objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného 

poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou.  

k) Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky 

bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady 

odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne 

písomnou formou. Ak bude vada predmetu zákazky neopraviteľná, dodávateľ sa 

zaväzuje určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. 

Odstraňovanie záručných vád je bezplatné.  

l) Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady 

dodávateľa len v prípade vzájomnej dohody s dodávateľom alebo ak dodávateľ v 

dohodnutom termíne vady neodstráni.  

m) Zmluva a faktúry podliehajú povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Základnej 

školy zverejniť zmluvu ako aj faktúry vyplývajúce zo zmluvy vrátane príloh v plnom 

rozsahu.  

 

 

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

a) Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí ponuky a súčasne bude 

vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy v súlade s predloženou ponukou, originál alebo 

overená kópia dokladu o oprávnení podnikať, a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky 

boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením 

identifikačných údajov úspešného uchádzača a uvedením výhodnosti jeho ponuky. 

b) S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, ktorá bude obsahovať min. 

kvalitatívne, kvantitatívne a technické podmienky  vykonania služby, cenu, termín 

realizácie a sankcie za porušenie zmluvných podmienok. 

 

       

  

 

 

Ing. Svetlana Chábelová 

riaditeľka školy 

 

 

 

 

Príloha č. 1: Kalkulácia ceny škola 

Príloha č. 2: Kalkulácia ceny kuchyňa 

Príloha č. 3: Návrh uchádzača na plnenie kritéria 


