
 
Výzva 

na predloženie cenovej ponuky 
formou prieskumu trhu. 

 
 
 

Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64, 072 ako obstarávateľ v zmysle § 6 
ods. 1 písm. d)  a § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní predkladá v rámci 
prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou - „Oprava podlahy  v školských 

chodbách  základnej školy“ výzvu na predloženie cenovej ponuky. 
 
 

1. Identifikácia obstarávateľa:  
 
Názov:   Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64 
Sídlo:     Tušická Nová Ves 
PSČ:      072 02 
IČO:      35542276  
Telefón:  056 / 6495713 
E-mail:   evacackova@post.cz 
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Čačková 

    
 

2. Predmet zákazky:  Oprava podlahy školských chodieb základnej školy. 
 

3. Opis predmetu zákazky:  
 
Predmetom zákazky je komplexná oprava školských chodieb, vrátane povrchovej úpravy v  
budove Základnej školy v Tušickej Novej Vsi. 
 
Zákazka pozostáva z:  

• prebrúsenia jestvujúceho podkladu 
• vyspravenia výškových rozdielov a trhlín 
• penetrácie a nivelizácie podkladu 
• montáže linolea 
• osoklovania 
• výspravky a úpravy dolných častí stien 

 
Požadovaná záruka na realizované práce je 5 rokov, na dodaný tovar - 2 roky.  
Práce požadujeme realizovať do 31. 03. 2015 
 
4. Výsledok cenovej ponuky úspešného uchádzača: Zmluva o dielo na uskutočnenie 
stavebných prác. 
 
5. Miesto plnenia: Základná škola Tušická Nová Ves. 
 
6. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Pred spracovaním cenovej ponuky musí 
byť uchádzačom vykonaná obhliadka priestorov predmetu obstarávania. Obhliadka  sa 
uskutoční  od  02. 9. 2014 do 30. 09. 2014 vrátane, počas pracovných dní od 9:00 hod. do 



16:00 hod. v budove základnej školy. Záujemca si dohodne termín osobne, telefonicky, e-
mailom s vedením školy. Cenová ponuka bude akceptovaná iba po zrealizovaní obhliadky zo 
strany záujemcu. 
 
7. Cena a spôsob určenia ceny:  

• cena za predmet plnenia musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky  
• cena musí byť stanovená ako cena pevná v EUR bez DPH, ak uchádzač je platcom 

DPH, uvedie cenu osobitne bez DPH, aj s DPH.  
 
 
8. Podmienky účasti uchádzačov o zákazku:  
 
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

• fotokópiu platného dokladu o oprávnení podnikať v danej oblasti 
• cenovú ponuku na základe osobnej obhliadky  
• doklad o osobnej obhliadke objektu, ktorý bude prílohou cenovej ponuky, bude 

podpísaný zástupcom objednávateľa a zástupcom uchádzača 
 

 
9. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: Ponuku doručte v lehote do 31. 10. 2014 
do 15,00 hod. v uzavretej obálke na adresu: ZŠsMŠ Tušická Nová Ves 64, 072 02 a  to poštou 
alebo osobne.  
 
10. Pokyny na predloženie cenovej ponuky:  
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti 
uchádzačovi neotvorená.  
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní 
podmienok stanovených v tejto výzve bude  kvalita ponúkaného materiálu a najnižšia cena za 
celý predmet obstarávania.  
 
12. Výsledok z hodnotenia: bude oznámený najneskôr do 3 pracovných dní od vyhodnotenia 
došlých ponúk.   
 
13. Meno osoby obstarávateľa zodpovednej za výzvu:  
      Mgr. Eva Čačková, riaditeľka ZŠsMŠ Tušická Nová Ves 
 
 
V Tušickej Novej Vsi :  04. 08. 2014 
 

...................................................................... 
                                                                                   Mgr. Eva Čačková – riaditeľka školy 


