
 

Výzva na predkladanie ponúk 
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
a podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDFIVO 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Názov:                                    Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium 
Sídlo:                                      P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota 
IČO:                                        00160784       
Zastúpený:                             PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy 
Kontaktná osoba:                   PaedDr.  Miriam Szántóová 
                                               mszantoova@gymrs.sk 
 

 
2. Názov predmetu zákazky:   

 
Oprava strechy na telocvični školy 
 

3. Druh zákazky: 
 
Poskytnutie služby – zákazka s nízkou hodnotou 
 

4. Miesto dodania predmetu zákazky: 
 

Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium 
P. Hostinského 3 
979 01 Rimavská Sobota 

 
5. Termín dodania predmetu zákazky: 
 

15.7.2019 – 25.8.2019 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 
 
9 625  € bez DPH/11 550 € s DPH na celý predmet  zákazky  
 
 

 
6. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: 

 
písomne 
 

 
7. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

 
Navrhovaná cena  musí byť stanovená za celý predmet zákazky a musí obsahovať všetky 
náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky. Uchádzačom navrhovaná ponuková – 
zmluvná cena musí byť vyjadrená v mene EUR. 
Ak uchádzač: 
a) je platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná cena bez DPH 
- sadzba DPH  a výška DPH 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, upozorní. 

 
8. Stručný opis predmetu zákazky: 

 



 

Oprava izolácie strechy na telocvični v budove školy. 
 

 
9. Rozdelenie zákazky na časti: 

 
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

 
10. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia: 

 
- cenová ponuka 
- doklad o oprávnení poskytovať danú službu 
- krycí list rozpočtu 
- položkový rozpočet 

 
11. Podrobný opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia 

požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
 
Predmetom obstarávania je oprava izolácie strechy na telocvični. 

 
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 

Ekonomicky najvýhodnejšia cena, referencie. 
 
13. Obchodné podmienky: 

 
 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. Faktúra bude vystavená 
po ukončení kurzu a splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 
14. Obsah ponuky: 

 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

- identifikáciu uchádzača ( názov alebo obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, telefónny 
kontakt, meno a priezvisko kontaktnej osoby) 

- cenovú ponuku na celý predmet obstarávania v opise predmetu zákazky podľa bodu 11 
- kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť uvedený predmet 

podnikania, oprávňujúci uchádzača poskytovať predmet  zákazky ( výpis z obchodného, 
príp. živnostenského registra ) 

- krycí list rozpočtu 
- položkový rozpočet 

 
15. Spôsob predloženia ponuky: 
     
       Ponuky možno predkladať  osobne a písomne na adresu uvedenú v bode 1. V prípade poštovej  
       zásielky je rozhodujúci dátum na pečiatke pošty. 
       Cenová ponuky musí byť uvedená v mene EUR a doklady k nej doložené musia byť vyhotovené  
       v slovenskom jazyku. 
       Uchádzač predložením cenovej ponuky vyjadruje súhlas so stanovenými podmienkami     
       verejného obstarávateľa v tomto procese verejného obstarávania. 
 
16. Lehota na predkladanie ponúk: 

 
Ponuky musia byť predložené do 29.7.2019 do 12,00 hod. 

 
17. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom. 
 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí cenové ponuky v termíne do 2.8.2019 a výsledok oznámi 
účastníkom verejného obstarávania elektronickou formou bezprostredne po vyhodnotení 
predložených ponúk. 

 
18. Ďalšie (doplňujúce) informácie. 



 

 
Predmet zákazky bude realizovaný na základe záväznej objednávky, ktorá bude vystavená 
obstarávateľom ihneď po vyhodnotení ponúk. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie alebo neprijať ani jednu 
z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bol proces verejného 
obstarávania vyhlásený. 

 
19. Prílohy. 
 
 
 
 
V Rimavskej Sobote  12.7.2019 
 
 
 
 
                                                                                              PaedDr. Miriam Szántóová 
                                                                                                       riaditeľka školy 


