
 
SPOJENÁ ŠKOLA 

Školská 5, 968 01 Nová Baňa 

 
 

Výzva na predkladanie ponúk  - civilná zákazka s nízkou hodnotu 
Zákazka postupom podľa § 117 Zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so   zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“). 
 

Zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím 
odstránením stavebných bariér 

 

1. Identifikácia  verejného obstarávateľa :  
       Názov : Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa 

       IČO. 00027987 
        S í d l o  
        Obec (mesto) :  Nová Baňa                                                  PSČ: 968 01 
        Ulica :  Školská                                                                   Číslo : 5                                                 
        Verejný obstarávateľ  podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č.  343/2015 Z. z. o VO 
        Kontaktná osoba  verejného obstarávateľa  pre styk s uchádzačmi : 
        PaedDr. Karina Gažiová 
        Telefón : +421 456856546                                                      
        Elektronická pošta :  karin.gaziova.nb@gmail.com 

  
2. Predmet zákazky: Zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím    

odstránením stavebných bariér 
          2.1 Zákazka na uskutočnenie stavebných prác.  

       Druh zákazky:   Prieskum trhu 
 2.2 Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky  sú stavebné práce na odstránení stavebných bariér 

pre zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím. 
         Práce sa skladajú :  

 Vybudovanie bezbariérového vstupu pre imobilných žiakov do budovy školy 
z vonkajšieho areálu školy –  rozmery: dĺžka 16m a šírka 2m s výškovým prevýšením 
sklonu podľa platných stavebných noriem . 

        Jedná sa o vstup do budovy školy na prízemí, z vonkajšieho areálu – z dvora  
a športovísk. 

 Vybudovanie ochranného zastrešenie bezbariérového vstupu do budovy pri dverách 
pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. 

 Bezbariérová stavebná úprava podlahy pri vstupe do budovy školy s plynulým 
prechodom do učební školy 

 Stavebné kompenzačné úpravy pre žiakov s narušenou hrubou motorikou a mobilitou – 
zabudovanie opory (madlá) do WC – 3 ks 

     Podrobný rozpis požadovaných prác je upresnený vo Výkaze  výmer, ktorý tvorí prílohu  
tejto Výzvy na predkladanie ponúk  

   2.3  Kód zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) : 
          Hlavný slovník : 45000000-7 stavebné práce 
  2.4   Bežná dostupnosť na trhu : NIE 

Jedná sa o tovar a službu, ktorá je uskutočňovaná na základe špecifických a pre daný prípad 
jedinečných požiadaviek. 

           Pred zaslaním ponuky uchádzača je potrebné  vykonať obhliadku miesta vykonania predmetu   
zákazky. Podrobnejšie v bode 8 tejto Výzvy.        

 

          Predpokladaná hodnota zákazky :  7 667,00 EUR bez DPH  
    
3. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky  : 

Miesto dodania:  Nová  Baňa Ul. Školská 5.                                            
 Lehota dodania :   Lehota dodania  predmetu zákazky alebo trvania zmluvy do 30 dní od 

obdržania objednávky  
Predpokladaný termín realizácie : august - september 2016 
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4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  
    Nie .Predmet zákazky nie je možné  predkladať  na jednotlivé časti. 

5. Možnosť predloženia variantných riešení:  

 NIE. Ponuku na predmet zákazky nie je možné predkladať  vo variantných riešeniach  
 
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  
   6.1  Financovanie bude realizované z rozpočtových finančných prostriedkov.  
   6.2 Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe 

daňového dokladu  vystaveného zmluvným partnerom, na dve faktúry podľa dohody.            
   6.3  Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy. 
   6.4  Splatnosť faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.      
 
   

  7.  Cena a spôsob  určenia ceny 

  Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v euro, v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách        

v platnom znení, špecifikovaná ako cena maximálna a musí zahŕňať všetky náklady spojené 

s predmetom zákazky aj vrátane DPH  
 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie spôsob navrhovanej ceny celkom a zároveň   

         uvedie, že nie je platcom DPH.    
         V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH jeho cena sa bude brať ako cena konečná vrátane  

DPH   ( zákona č.  18/1996 Z. z. o cenách, § 3 ods. 3 ).   

  
  

8. Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky:  
 8.1 Vzhľadom na technické požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ záujemcom   

odporúča vykonať obhliadku  miesta dodania predmetu zákazky. Výdavky spojené  s obhliadkou  
miesta uskutočnenia stavebných prác idú na ťarchu záujemcu.  

 8.2 Záujemcovia , ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, sa 
musia  minimálne deň vopred ohlásiť u poverenej osoby verejného obstarávateľa :  

        PaedDr. Karina Gažiová 
        Telefón : +421 456856546                                                      
        Elektronická pošta :  karin.gaziova.nb@gmail.com 

   v termíne do 27.07.2016 do 10,00 hod. 

9.  Uplynutie lehoty  na predkladanie cenových ponúk: 

   a)  lehota na predkladanie ponúk  - dátum : 27.07.2016 čas : do 11:00 hod.  
  b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne  na tej istej adrese,           

v uzatvorenom obale označenom  „Prieskum trhu – ZLEPŠENIE PODMIENOK 
VZDELÁVANIA…  NEOTVÁRAŤ“.  

  c)   e-mailom na adresu: karin.gaziova.nb@gmail.com         
           d) ponuky sa  predkladajú v slovenskom jazyku a €.                        

 
 10.     Kritéria na hodnotenie ponúk : 

     Verejný obstarávateľ bude  vyhodnocovať ponuky v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) – najnižšej ceny.   
    Jediným  kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia  celková cena   za predmet  

zákazky s DPH s dodržaním požadovaných prác. Úspešným uchádzačom   sa stane uchádzač, 
ktorý predložil ponuku s najnižšou navrhovanou  celkovou cenou za predmet zákazky Zlepšenie 
podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím    odstránením stavebných bariér 
s DPH.  

       
11.        Lehota viazanosti ponúk: 
             Do 30.09.2016 
 
12.     Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:  

   12.1 Výsledkom bude  zadanie objednávky v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk 
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13.   Zábezpeka ponúk: 
   Nepožaduje sa 
 

14.   Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 
  Zákazka  nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská. 

15.  Podmienky účasti uchádzačov: 
       15.1 Osobné postavenie  

         Uchádzač  musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1   
písm. e)  zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi 
podľa § 32 ods.2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako 
fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení  uskutočňovať stavené práce, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky. 

            
          15.2 Návrh na plnenie kritérií, ponuka ( podrobný rozpis v súlade s výkazom výmer) 
           
 16.   Ďalšie informácie: 

 16.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 
zrušiť v prípade ak:  

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 
výzve;  

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;  
 16.2  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky; 
 16.4  Verejný obstarávateľ  vystaví objednávku na požadované stavebné práce tomu  uchádzačovi, 

ktorý splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu na uvedený predmet zákazky.  
 16.5   Oznámenia, výzvy  a komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom 

možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, elektronicky alebo telefonicky alebo ich 
kombináciou. Odporúčame z dôvodu urýchlenia využívať elektronickú komunikáciu 
prostredníctvom e-mailov. Verejný obstarávateľ uprednostňuje elektronickú komunikáciu 
prostredníctvom e-mailov pokiaľ to neodporuje ZVO. Potvrdenie prijatia e-mailu má na účely 
tohto verejného obstarávania rovnaké účinky ako prevzatie doporučenej poštovej zásielky, 
pokiaľ to neodporuje ZVO. 

 
 
 

Dátum :   20.07.2016 

                                                                                                 PaedDr. Karina Gažiová                                                                                                                           
riaditeľka školy                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


