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Oznámenie o zadávaní zákazky s názvom  

 
„Oprava a údržba - renovácia drevenej palubovky v telocvični“ 

 
 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verený obstarávateľ v zmysle §7 ods.1 písm. d) ZVO 
         Názov:   Stredná odborná škola 
 Sídlo:   Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa 
 IČO:   00 159 531 
 DIČ:   2020725850    
 Štatutárny orgán: PaedDr. Vladimír Buvalič, riaditeľ školy 
 Kontakt:   sekretariat@sosjsl.sk 
  
2. Názov predmetu zákazky:  
          Oprava a údržba – renovácia drevenej palubovky v telocvični 
 

CPV – spoločný slovník obstarávania:  
45442000-7  nanášanie ochranných vrstiev 
45442190-5  odstraňovanie náterov 

 
Predmetom zákazky je vykonanie služby – renovácia drevenej palubovky, t. j. brúsenie, 
lakovanie (3 vrstvy), vysatie podkladu (5-krát), leštenie  a vyznačenie ihrísk: basketbal, 
volejbal a tenis, doprava. 
 
3. Druh zákazky: 
 Zákazka na poskytnutie služieb. 
 
4.      Postup obstarávania: 
         §117 ZVO – zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie služby 
 
5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 
         11 997,30 EUR bez DPH 

 
6. Komplexnosť predmetu zákazky: 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti . Ponuku je potrebné predložiť na celý 
predmet zákazky. 

 
7. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: 

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je možná na základe požiadavky 
záujemcov. Záujemcovia majú možnosť vykonať obhliadku miesta plnenia zákazky, 
aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu 
a spracovania ponuky. Termín obhliadky si môžu záujemcovia dohodnúť vopred  
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telefonicky na telefónnom číslo uvedenom v tejto výzve. Náklady spojené s obhliadkou 
znášajú záujemcovia bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
 

8.   Miesto a termín dodania predmetu  zákazky 
Miesto dodanie predmetu zákazky: Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará 
Ľubovňa. 
Termín dodania (plnenia) predmetu zákazky: 

 Začatie plnenia zákazky: 2. januára 2017 
 Ukončenie plnenia zákazky: najneskôr do 20. januára 2017 

 
9.  Podmienky účasti: 

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť: 
 Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať takéto práce, ktoré zodpovedajú 

predmetu zákazky ZOV ( napr. výpis z obchodného registra, výpis zo 
živnostenského registra alebo živnostenské oprávnenie). Uvedený doklad je 
možné v ponuke uchádzača nahradiť aj informáciou uchádzača, že je zapísaný 
v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. 

 
10. Obsah ponuky: 

Ponuka bude obsahovať: 
 doklad podľa bodu 9. Podmienky účasti 
 cenová ponuka uchádzača  podľa tabuľky 

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom plnenia predmetu 
zákazky. 

 
11. Pokyny k predloženiu ponuky: 

Spôsob predloženia (doručenia) ponuky: prostredníctvo pošty, iného doručovateľa  
alebo osobne.  
Uchádzač predloží cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením „Súťaž – 
neotvaráť“ a s označeným heslom súťaže „Renovácia drevenej palubovky 
v telocvični“, na adresu Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa. 
 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom : 9.12.2016 o 13:00 hod. 
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma 
vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH , uvedie navrhovanú zmluvnú cenu  
celkom v EUR 
Na skutočnosť, že nie  je platcom DPH upozorní v ponuke označením „Nie som platca 
DPH“ a v cenovej ponuke uvedie konečnú sumu. 
 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jedným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky a požiadavky  
účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú 
ponuku prijme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania  
neuspeli. 
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13. Lehota viazanosti ponúk: 
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom  zmluvu v lehote viazanosti 
ponúk. 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom : 14.12.2016 

 
 
 
 
V Starej Ľubovni, dňa 25.11.2016       
         
 

       PaedDr. Vladimír Buvalič 
                  riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 

1. Návrh  uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk. 
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Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  

Cenová ponuka  

 

Názov zákazky: Oprava a údržba – renovácia drevenej palubovky v telocvični  
Názov uchádzača: ................................................. 

Sídlo uchádzača: ................................................. 
IČO: ................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som*/Nie som* platcom DPH. (Nehodiace sa prečiarknuť) 
 
V ..................................... dňa ........................... 
 
 
 
 ............................................. 

 Odtlačok pečiatky a podpis 
 štatutárneho zástupcu 

 

Názov položky Počet  
 

MJ 
 

Jedn. cena 
bez DPH 

 
DPH 

(20 %) 

Cena celkom v 
EUR 

s DPH 
Brúsenie 525,00 m2    

Lakovanie ( 3 vrstvy) 525,00 m2    
Vysatie podkladu ( 5 
krát) 525,00 m2    

Leštenie parkiet 525,00 m2    

Vyznačenie ihrísk : 1,00     

a) volejbal 81,00 bm    

b) basketbal 230 bm    

c) tenis 100 bm    

Doprava  km    


