
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

pri zadávaní zákazky postupom podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

1. Údaje o verejnom obstarávateľovi: 

 

Názov:                                  Gymnázium Martina Kukučína  

Sídlo:                                  Clementisova 1166, 050 01 Revúca 

Štatutárny zástupca:               Mgr. Igor BARAN, riaditeľ školy 

IČO:                                  00161136  

DIČ:                                  2020724585 

Bankové spojenie:                   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                                SK19 8180 0000 0070 0039 1963 

Kontakt:                                   Mgr. Igor Baran 

Telefón:                                  058/4431481, 0911161131 

Fax:                                  058/4431481 

E-mail:                                      gmk@gmk-ra.edu.sk  

 

2. Názov  zákazky:  

       „ Rekonštrukcia strechy kotolne – Gymnázium Martina Kukučína Revúca „ 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:       19 000 ,- €  s DPH  

4. Opis predmetu zákazky: Zabezpečenie stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou 

strechy 

5. Druh zákazky: stavebné práce 

6. CPV: 45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl 

7. Predpokladaný termín dokončenia stavebných prác :  30 dní od odovzdania miesta 

vykonania diela                                                                           

8. Termín predloženia cenovej ponuky:  do 26.septembra  2019, počas pracovných dní 

od 7.30 do 15.00 hod.) 

9. Príprava ponuky: Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť 

vyhotovené v slovenskom jazyku. 

10.  Obsah ponuky: 

 Krycí list (príloha č. 1 Výzvy) podpísaný štatutárnym zástupcom 

 Zmluva o dielo (príloha č. 2 Výzvy) podpísaná štatutárnym zástupcom 

 Rozpočet s výkazom výmer (príloha č. 1 Výzvy) korešpondujúci s návrhom na 

plnenie kritérií 

              Výkaz výmer predloží obstarávateľ pri obhliadke stavby 

11. Lehota a miesto predkladania cenovej ponuky: 

      Cenovú ponuku doručiť na adresu verejného obstarávateľa do 26.9.2019 do 15.00  

      hodiny.  

 

 



12. Podmienky účasti  

     12.1 OSOBNÉ POSTAVENIE 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

osobného postavenia - § 32 zákona 

a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

zákona v platnom znení. Ich splnenie uchádzač preukazuje voči verejnému obstarávateľovi 

predložením dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. Osobné postavenie preukazuje 

každý záujemca, ktorý predloží ponuku. 

Odôvodnenie požiadavky: 

Požiadavka bola stanovená v súlade s platnou legislatívou. 

13. Spôsob doručenia cenovej ponuky: 

      Uchádzač je povinný doručiť osobne alebo poštou cenovú ponuku v riadne zalepenej  

            obálke,  na ktorej musí byť uvedené:  

      - názov a adresa verejného obstarávateľa     

      - názov a adresa uchádzača 

      - poznámka – „ NEOTVÁRAŤ  -  SÚŤAŽ – Rekonštrukcia strechy kotolne – 

Gymnázium Martina Kukučína Revúca „ 

14. Vyžiadané doklady: Uchádzač spolu s cenovou ponukou predloží doklad (originál alebo 

overenú fotokópiu) o oprávnení podnikať v predmetnej oblasti. 

15. Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky:   najnižšia cena  

                                                                           najlepší pomer ceny a kvality 

16. Termín otvárania obálok: 27.9.2019 o 9.00 hod. v budove školy. 

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí ponuky a výzva na 

uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby podľa Obchodného zákonníka do 2 

pracovných dní a v tomto termíne taktiež upovedomí neúspešných uchádzačov 

o tom, že v tejto zákazke neuspeli. 

b) V prípade, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. mieste nebude akceptovať lehotu 

uvedenú vo výzve, verejný obstarávateľ vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu 

s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí. 

c) Vyhradenie práva: 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky 

z nasledovných dôvodov: 

a) ak nebude predložená ani jedna cenová ponuka 

b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám 

t.j. cenové ponuky vyššie ako je suma fin. prostriedkov určená na realizáciu tejto 

zákazky 

c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 

 

            Prijať ponuku aj v prípade, ak sa prihlási iba jeden dodávateľ. 

 

 

Revúca 13.9.2019     

                                                                                  Mgr. Igor Baran v.r. 

            riaditeľ školy  


