
 

 

Stredná priemyselná škola, Komenského 1, 917 01 Trnava 

 

                                                                                                              

Výzva na predkladanie ponuky                             

„ služby “  

„ Oprava podláh a výmena podlahovej krytiny v triedach “  

 

 

Stredná priemyselná škola, Komenského 1, 917 01 Trnava ako verejný obstarávateľ, 

zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zabezpečenie podlimitnej zákazky v 

predpokladanej hodnote do limitu určeného v § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:   

Názov organizácie:   Stredná priemyselná škola 

IČO:    36082058 

Sídlo organizácie:  Komenského 1 

917 01 Trnava 

Kontaktná osoba:  Ing. Ľudovít Šimun – riaditeľ školy 

Telefón:   0905 281 233 

Pevná linka:   033 59 03 513 

E-mail:   sps@spstt.sk 

Internetová stránka:  www.spstt.edupage.org 

 

2. Predmet zákazky: 

Zákazka na poskytnutie služby 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na opravu podláh a výmenu podlahovej 

krytiny v triedach SPŠ, Komenského 1, 917 01 Trnava.  

 

Špecifikácia a požiadavky na uvedený tovar: 

- samonivelizačná stierka               1400 m2 

- hmota na odstránenie trhlín a dier            50 kg 

- PVC podlahovina                1400 m2 

- lepenie podlahoviny + lepidlo              1400 m2 

- soklíková lišta                1400 bm 

- lepenie soklíka + lepidlo               1400 bs



 

Obhliadka nutná.  

   

Záruka: minimálne 24 mesiacov. 

 

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
CPV: 44112200 - 0   Podlahy 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:    

30 000,- EUR bez DPH, (slovom:  Tridsaťtisícsto eur bez DPH) 

36 000,- EUR s DPH, (slovom: Tridsaťšesťtisíc eur s DPH) 

 

6. Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný 

obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude 

hradený bezhotovostnou platbou. Faktúra je vystavená a splatná 14 dní. 

 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:   

Stredná priemyselná škola, Komenského 1, 917 01 Trnava  

24. august 2015 – 24. september 2015 

 

8. Typ zmluvného vzťahu:  

kúpna zmluva 

 

9. Náklady na ponuku:  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 

bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 
 

10. Obsah ponuky (podmienky účasti a cenová ponuka): 

Vypracovaná cenová ponuka podľa výzvy. Cenu uvádzať s DPH. 
 

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

- Do cenovej ponuky uviesť aj cenu dopravy – započítaná bude do celkovej ceny. 

- Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách za celý predmet zákazky. 

- Navrhovaná zmluvná cena je stanovená ako cena konečná a nemenná. 

- Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 

 

12. Miesto a lehota na predkladanie ponuky: 

Miesto predkladania ponúk je adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1. 

Ponuku je treba doručiť osobne na adresu verejného obstarávateľa na sekretariát školy. 

 

 



 

Lehota na predkladanie ponúk: do 20. 8. 2015 do 14,00 h. . 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
- najnižšia cena s DPH alebo ekonomický najvýhodnejšia ponuka, 

- dĺžka zhotovenia zákazky 
 

14. Vyhodnotenie ponúk:  
- Verejný obstarávateľ po doručení cenových ponúk vykoná dňa 21. augusta 2015 vyhod-

notenie ponúk, pričom kritériom na vyhodnotenie bude najnižšia cena alebo ekono-

micky najvýhodnejšia ponuka a dĺžka zhotovenia zákazky. 
 

15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk do 3 dní oznámi všetkým uchá-

dzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.  
 

Doplňujúce informácie:  
 Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom z vlastného rozhod-

nutia, verejný obstarávateľ má právo uzavrieť príslušnú zmluvu s uchádzačom, ktorý v súťaži 

skončil ako ďalší v poradí.  
 

V Trnave, dňa 17. augusta 2015 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: 

            Ing. Ľudovít Šimun 

           riaditeľ SPŠ Trnava 

 


