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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 rekonštrukcie lavíc, sedadiel, katedry 

a pódia v učební Chémie s názvom: 

„Rekonštrukcia lavíc, sedadiel, katedry a pódia v učební“. 

 

 

 

 

 



3.      Opis predmetu zákazky: 

   Demontáž sedadiel a opierok následne čalúnenie sedákov a opierok a ich montáž. Obklad 

lavíc. Obklad stola „Katedra“ a výmena vrchnej dosky. Oprava pódia odstránenia starej gumy, 

osadenie novej OSB dosky, položenie linolea a olištovanie hrany pódia. 

 

 

4.     Kódy CPV 

 

39114100-5 Čalúnenie 

39114000-4 Časti sedadiel 

45421000-4 Stolárske práce 

45432120-1 Montáž dvojitej podlahy 

 

 

5.      Lehota a miesto plnenia: 

         od 28.11.2016 do 5.12.2016  

         Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov  

 

6.     Podmienky účasti a obchodné podmienky 

Požadované podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

- Uchádzač musí byť oprávnený „poskytovať služby“, ktoré sú predmetom 

zákazky.  

- Uchádzač preukazuje splnenie požiadavky podľa bodu 3. tejto výzvy 

predložením kópie dokladu o tom, že je oprávnený poskytnúť predmet zákazky. 

-  Uchádzač môže dokumenty v ponuke nahradiť  Čestným vyhlásením viď    

príloha č.2 

- výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na vykonanie predmetu 

zákazky 

7.       Cena a spôsob jej určenia. 

a) Uchádzač k vypracovaniu návrhu ceny použije  Zoznam položiek predmetu 

zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1  „Cenová ponúka“ k tejto výzve. 

 

     b)  Jednotlivé položky  v cit. Zozname je nutné oceniť jednotkovými cenami, cenami za 

položky a uviesť súčet cien.  

 

     c)  Ak je uchádzač platcom DPH uvedie  cenu bez DPH, hodnotu DPH a Celkovú cenu 

do ktorej bude zahrnutá aj DPH, zaokrúhlená na dve desatinné miesta. DPH bude 

účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, 

platných v čase fakturácie.  

      

     d) Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH neuvádza ani sadzbu a ani hodnotu DPH ale 

uvedie len Celkovú cenu. 

     e) Celková cena za predmet zákazky bude zároveň návrhom uchádzača na plnenie    

kritéria Celková cena za predmet zákazky. 



     

    f) Uvádzané počty, množstvá, ako aj názvy jednotlivých položiek uvedené v cit. 

Zozname nie prípustné meniť. 

     

    g)  Cena je maximálna a nebude možné ju meniť smerom hore, musí byť stanovená v 

zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 

    

   h) Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné 

k dodaniu predmetu zákazky a primeraný zisk. Uchádzačovi nevznikne nárok na 

úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu 

zákazky. 

 

8.     Obsah na vyhotovenie ponuky a dokladov predkladaných spolu s ponukou. 

    1.Obálka s ponukou musí obsahovať: 

               a) Vyplnený a podpísaný formulár „Cenová Ponuka“ 

b) Dokument podľa bodu 6. tejto výzvy k preukázaniu splnenia požiadaviek na 

obchodné a zmluvné podmienky.  

c)  Doklady podľa bodu 6. tejto Výzvy k preukázaniu splnenia podmienok účasti.  

1. Všetky vyššie uvedené doklady sa predkladajú v origináloch alebo v overených 

kópiách. Dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané oprávnenou 

osobou uchádzača. 

2. Uchádzač môže v ponuke nahradiť doklady a dokumenty, bodu 6., Čestným 

vyhlásením, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.2 tejto výzvy 

 

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 

             

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Viera Semanová 

                   Prevádzková účtovníčka                                           

                                                                                   Schválil: RNDr. Marcel Tribus 

                                                              Riaditeľ školy 

 


