
Zadanie zákazky podľa § 9 odsek 9  

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

Identifikačné údaje 

1 Verejný obstarávateľ Základná škola, Žitavská ul.č. 1, 82107 Bratislava 

IČO: 31780806 

DIČ: 2020971964 

2 Organizačná zložka Ekonomický úsek 

3 Kontaktná osoba  

(meno, telefón, email) 

RNDr. Jana Weisová 

02/45 24 11 67 

weisova@zszitavskaba.edu.sk 

Predmet zákazky 

4 Názov zákazky maliarske a natieračské práce 

5 Druh zákazky 

(tovary/služby/stavebné práce/ 

potraviny):  

služby, práce 

6 Stručný opis predmetu 

zákazky 

- maliarske práce 

- natieračské práce 

- nátery zárubní, drevených dverí 

- nátery radiátorov 

- odstraňovanie plesní zo stien  

-  izolácie vykonané po vytopení 

- antibakteriálne  nátery 

- stierkovanie 

- opravy omietok 

Predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ 

oceniť podľa prílohy č. 1 výzvy. 

7 Predpokladaná hodnota 

zákazky (bez DPH) 

4 000 ,-  EUR 

   

Výsledok zadania zákazky  

8 S úspešným uchádzačom bude 

uzatvorená: 

Zmluva s dĺžkou trvania 24 mesiacov 

9 Požadované obchodné 

a platobné podmienky 

Úhrada faktúr je podmienená riadnym vykonaním prác 

a služieb a jeho odovzdaním a prevzatím. Splatnosť 

faktúry 14 dní. Dodávateľovi sa neposkytne žiadny 

preddavok. 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

10 Kritérium na hodnotenie 

ponúk bude: 
Najnižšia cena s DPH 

 

mailto:weisova@zszitavskaba.edu.sk


 

Podmienky účasti uchádzačov  

11 Verejný obstarávateľ požaduje 

predloženie týchto 

dokladov/dokumentov: 

- kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar a  

poskytovať službu  

- výpis z OR 

- cenová ponuka 

 

Predloženie ponuky  

12 Požadovaný spôsob určenia 

ceny v cenovej ponuke 

Cenu zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých 

nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky 

vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu 

nevyhnutého na plnenie predmetu zákazky. Uchádzač 

nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú náhradu 

za prípadne dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do 

ceny zákazky.  

14 Obsah ponuky - cenová ponuka 

- výpis z OR 

- kópia dokladu o oprávnení podnikať 

15 Označenie ponuky Maliarske a natieračské práce – Neotvárať! 

16 Miesto a spôsob doručenia 

ponuky 

Základná škola, Žitavská ul.č. 1, 82107 Bratislava 

-osobne, poštou 

17 Lehota na predkladanie ponúk 

(deň a hodina) 

7.11.2014  (piatok) 

10:00 hod. 

18 Lehota viazanosti ponuky 

(dátum) 

28.2.2015 

 

Doplňujúce informácie 

19 V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť  

informácie uvedené v zadávaní zákazky. Ak to bude zo strany uchádzača nevyhnutné, 

môže si osobne pozrieť rozsah prác v budove. Záujemca si termín obhliadky dohodne deň 

vopred. 

20 Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené. 

21 Po vyhodnotení ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ zašle iba 

úspešnému uchádzačovi. 

22 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne 

vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý 

skončil druhý alebo tretí v poradí. 

23 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne 

zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová 

ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky alebo ak všetky 

ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento 

účel vyčlenené. 

Dátum zverejnenia zadania v profile verejného obstarávateľa: 30.10.2014 

  .................................................................... 

             Podpis štatutára verejného obstarávateľa 


