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  VEC:                                                         

Zákazka je zadávaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení nehorších predpisov (ďalej „ZVO“) 

 

 

     Gymnázium Leonarda Stöckela ako verejný obstarávateľ v  zmysle § 7 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zasiela v rámci 

zákazky s nízkou hodnotou zadávanej podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní 

 

 

 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 
 

 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov:   Gymnázium Leonarda Stöckela 

 Sídlo:   Jiráskova 12, 085 01  Bardejov 

 IČO :   00160911 

 DIČ :   2020633043 

 Zastúpený:  RNDr. Marcel Tribus 

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  SK26 8180 0000 0070 0051 5997 

 

 

 

 

 

 



2.      Predmet zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác v pivničných priestoroch 

Školskej jedálne s názvom: 

„Oprava pivničných priestorov Školskej jedálne“. 
 

 

3.      Opis predmetu zákazky: 

   Oprava pivničných priestorov v budove školskej jedálni.  Ide o demontáž starých stien montáž 

nových stien, odstránenie stavebného odpadu, osadenie zárubni, osadenie omietok, 

vymaľovanie zárubní a potrubia a stien.. 

 
 
4.     Kódy CPV 

45000000-7 Stavebné práce 

 

 

5.      Lehota a miesto plnenia: 
         od 15.12.2016 do 31.01.2017  

        Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov  

 

   

6.         Cena a spôsob určenia ceny:   

-  cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom 

zákazky 

-  cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo, 

jednotková cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH. 

 

 

7.         Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

- podrobný opis predmetu zákazky viď príloha č.2 opis a špecifikácia predmetu 

zákazky 

 

 

8. 1) Ponuka tejto výzvy musí byť predložená v uzavretej obálke označenej heslom   

„Neotvárať – ponuka - Oprava pivničných priestorov Školskej jedálne do: 

10.12.2016  do 12.00 hod. poštou alebo osobne na adresu: Gymnázium, Jiráskova 

12, 085 01  Bardejov 

2) Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatý a bude 

vrátený uchádzačovi neotvorený 

  

9.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky 

je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena  je najnižšia zo všetkých 

predložených ponúk zadávanej zákazky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.  Vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk: 

 Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty 

navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú 

cenu. Ponuka uchádzača s najnižšou ponúknutou cenou sa umiestni na 1. mieste 

poradia a bude úspešnou 

 

 

11. Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne 

oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 

vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že 

jeho ponuku akceptuje,  vyzve ho k uzavretiu zmluvy, alebo výstavy objednávku a 

Ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky. 

Vylúčeným uchádzačom oznámi že boli vylúčený a dôvody vylúčenia 

             

 

 

 
                                                                           

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Viera Semanová 

                     Prevádzková účtovníčka                                           

                                                                                   Schválil: RNDr. Marcel Tribus 

                                                              Riaditeľ školy 
 
 

 


