
V Ý Z V A 

na predkladanie cenových ponúk  

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

niektorých zákonov a smernice o verejnom obstarávaní na dodanie tovarov, služieb 

a stavebných prác s názvom  „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“ 

  

 

1/ Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                         Materská škola 

Sídlo:                           Vsetínska 36, 064 01 Stará Ľubovňa 

Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Vyšňovská 

IČO:    37876597  

DIČ   2021675601 

Telefón:                           052/43 215 87              

Kontaktná osoba:       Mgr. Zuzana Vyšňovská 

e-mail:                            msvsetinska@gmail.com 

 

2/ Druh verejnej zákazky: zákazka s nízkou hodnotou 

3/ Predpokladaná hodnota zákazky:   8 000,00 € - 9 000,00 € s DPH 

4/ Miesto dodania predmetu zákazky: Materská škola, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa 

5/ Slovník spoločného obstarávania:  CPV  45214100-1 stavebné práce na stavbe MŠ 

                                                                          45111000-8  demolácie, úpravy staveniska 

                                                                                                a vyčisťovacie práce  

                                                                                  45111100-9  demolačné práce 

                                                                           44162300-6 odtokové/odpadové potrubia 

                                                                           45440000-3 maliarske práce 

                                                                           45310000-3 elektroinštalačné práce 

                                                                           45262500-6 murárske práce 

                                                                           44111900-0 keramické dlaždice 

                                                                           44411000-4  Sanitárne výrobky 

                                                                                                                                            

6/ Stručný opis zákazky/Predmet zákazky a jeho špecifikácia: 

 búranie priečok, demontáž dlaždíc, demontáž výlevky, toalety a umývadla 

 odvoz a likvidácia odpadového stavebného materiálu, 

 murovanie nových priečok, 

 položenie odpadových rúr, 

 úprava stien – stierka, maľba a pod., 

 vyrovnanie nerovnosti pôvodnej podlahy a stien, prípravné práce pred lepením 

keramickej dlažby a obkladu, 

 lepenie keramickej dlažby a obkladu, 

 kúpa a osadenie sanity – výlevka, toaleta, umývadlo, batérie, 

 celková podlahová plocha – jedna miestnosť – cca 4,90 m
2
,
 
 

 obklady na stenu – jedna miestnosť - cca 10,5 m
2
,   

 min. hrúbka keramickej dlažby –  7 -10 mm,  



 koncová predkladaná cena musí zahŕňať celkové náklady za dodávku aj montáž 

danej zákazky, 

 Uchádzač  si overí  potrebný rozsah činností na prípravu a spracovanie ponuky tak, 

aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem činností potrebných na 

realizáciu predmetu zákazky. Dodatočné úpravy ceny sa neakceptujú. Uchádzač 

zodpovedá za namerané a stanovené hodnoty, ktoré uvedie v cenovej ponuke.  

7/ Rozsah predmetu zákazky: ako v bode 6 a rekonštrukcia sociálnych zariadení sa 

bude týkať 3 identických miestností 

8/ Komplexnosť dodávky/možnosť čiastkového plnenia – kompletná dodávka 

9/ Variantné riešenie: žiadne 

10/ Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: od 01.07.2022 do 

20.8.2022 (dohodou). 

11/ Podmienky účasti/obsah cenovej ponuky:  

 podmienka účasti na preukázanie osobného postavenia - doklad o oprávnení 

poskytovať danú službu, aktuálny ku dňu predkladania cenovej ponuky, 

 uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov 

12/ Stanovenie ceny: v € s DPH 

13/ Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady alebo o prístup 

k dokumentom:  

  - do 28. 02. 2022   

14/ Lehota a miesto na  predkladanie ponúk: dňa 18. 03. 2022 do 12,00 hod. 

15/ Kritériá na hodnotenie ponúk:  

 cena s DPH, 

 kvalita dodaného materiálu, 

 referencie vykonávateľa zákazky a kvalita vykonanej práce a 

 dostupnosť dodávateľa v prípade reklamácie 

16/ Obchodné a platobné podmienky 

Predávajúcemu sa poskytne/neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude 

financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30  

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

17/ Ďalšie informácie: príloha – situačný nákres (pôvodný stav a nový stav) 

 

 

 

 

 

Stará Ľubovňa, dňa 07.02.2022 

 

 

 

                                                                                

              

________________________________________ 

              Mgr. Zuzana Vyšňovská,  riaditeľka školy 


