
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

- zákazka nie je bežne dostupná na trhu 

vypracovaná v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na 

zabezpečenie uskutočnenia nasledovných prác: 

 

 

„Rekonštrukcia klasického WC na bezbariérové v budove  Základnej školy v Divíne“ 

 

1) Identifikácia obstarávateľa: 

Názov: Základná škola Divín 

Adresa: Lúčna 8  

Obec: Divín              

PSČ: 985 52 

IČO: 37888480   

            

Kontaktná osoba: Mgr. Aneta Zvarová 

Telefón: 047/4397315, 0905 572 954  

Elektronická pošta: zsdivin@centrum.sk 

Internetová adresa : www.zsdivin.edupage.org 

 

2) PREDMET ZÁKAZKY 

 

P.č. kód CPV Názov predmetu zákazky 

druh 

zákazky 

 
dodávky 

1 

45214210-5 

Stavebné 

práce na 

objektoch 

základných 

škôl 

 

Rekonštrukcia klasického WC 

na bezbariérové v budove  

Základnej školy v Divíne. 

 

 

 

 

realizácia 

stavby 

 

Stavebné práce na 

rekonštrukcii 

bezbariérového WC 

v budove Základnej 

školy v Divíne 

 

     3)   PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

    1 700 €  bez DPH   

4) Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola Divín, Lúčna 8,985 52 Divín 

5)  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je výkon následných činností: 



A. Búracie práce – odstránenie kovovej konštrukcie WC kabínok starej sanity, obkladu, 

starej zárubne a dverí 

B. Vymurovanie priečky 

C. Nové obklady 

D. Osadenie zárubní a dverí 

E. Dodávka a osadenie novej sanity 

 

6) OBHLIADKA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Obhliadku predmetu zákazky verejného obstarávateľa je možné vykonať v dňoch  – 

26.08.2015  v čase od 8.00 – 14.00 hod. po dohode s kontaktnou osobou na č. t. 0905 

572 954 

 

7) Lehota ukončenia alebo trvanie zmluvy: do 30.11.2015 

8)    Podmienky predkladania cenových ponúk: 

a) lehota na predkladanie cenových ponúk: 11.09.2015 do 15.00 hod. 

b) spôsob doručenia ponuky: poštou alebo kuriérom na adrese uvedenej v bode  

1 tejto výzvy, v uzatvorenej obálke s označením „Verejné obstarávanie - neotvárať“. 

Na obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa. 

 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR 

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať 

len od úspešného uchádzača 

 

          f) doklad potvrdzujúci podnikanie v oblasti predmetu zákazky, minimálne :  

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien  

 

9) Kritéria na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena  

10) Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 14.09.2015 na adrese Základná škola Divín, 

Lúčna 8, 985 52 Divín. Otváranie ponúk je neverejné. 

 

11) Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním cenovej ponuky  

to ani v prípade zrušenia predmetnej výzvy. 

 

12) Do hodnotenia výberovou komisiou nebude zaradená cenová ponuka: 

- odovzdaná po lehote určenej na odovzdanie 

- vypracovaná v rozpore s výzvou (ktorej obsah nezodpovedá podmienkam výzvy, 

neobsahuje všetky požadované náležitosti) 

 

 

 

V Divíne  21.08.2015                                                              Mgr. Aneta Zvarová 

              riaditeľka školy 

 


