
   

Základná škola Pavla Marcelyho 
Drieňová 16, 821 03 Bratislava 

 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
na zákazku s nízkou hodnotou 

 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na poskytnutie stavebných prác s názvom: 
 

Úprava a dozbrojenie rozvádzača trafostanice 
 
 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:    Základná škola Pavla Marcelyho 
Sídlo:      Drieňová 16 
PSČ :      821 03 Bratislava 
Mesto/obec:   Bratislava 
Štát :    Slovenská republika 
IČO:    17337631 
Kontaktná osoba:  Mgr. Gabriel Kalna 
Telefón:    +421 2 4363 1774 
e-mail :    zsdrienova@centrum.sk 

 
2) Typ zmluvy: 
Objednávka 

 
3) Miesto a termín dodania: 
Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava 
termín dodania je do 31.5.2017 

 
 

4) Predmet zákazky: 
Predmetom zadania je úprava a dozbrojenie rozvádzača trafostanice v pavilóne B v 
budove školy na ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16. 

 
4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom zadania je úprava a dozbrojenie rozvádzača trafostanice, inštalácia 80 
metrov kábla CYKY 3x70+50 mm2, umiestnenie pilierového rozvádzača RE 160A s 
nepriamym meraním, výkopové a terénne práce spojené s uložením kábla a 
kábelového lôžka, zhotovenie projektovej, inžinierskej a schvaľovacej dokumentácie 
a zhotovenie východiskovej revíznej správy pre prípojku NN 

 
5) Podmienky účasti - požadované doklady odbornej spôsobilosti: 

Uchádzač preukáže, že je oprávnený vykonávať práce predložením výpisu z 
obchodného registra, živnostenského listu 
 

6) Predpokladaná hodnota celej zákazky v EUR bez DPH: 
Max do 5 000,00 EUR. 
 
7) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: 
Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť 
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8) Variantné riešenie: 
možná montáž cez letné prázdniny z organizačných dôvodov 

 
9) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Do 1 mesiaca od podpisu zmluvy. Najneskôr do 31.05.2017 
 
10) Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: 

Obhliadku priestorov je možné uskutočniť v škole po telefonickom dohodnutí 
v čase od 8:00 – 14:00 v pracovné dni. 

11) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
Dňa 20.03.2017 do 12:00 hod. 
Ponuku doručiť e-mailom zsdrienova@centrum.sk alebo poštou/osobne na adresu školy. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  
Označenie predmetu e mailu / obálky Úprava a dozbrojenie rozvádzača trafostanice 
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH.  Ak 
uchádzač nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí. Cena musí obsahovať 
všetky náklady spojené s prácami na zákazke. 
 
12) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.  

 
13) Elektronická aukcia : ÁNO 
 
14) Kritéria na hodnotenie ponúk 
Najnižšia cena  v EUR s DPH za celú zákazku 
Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe vyhodnotenia budú uchádzači 
vyzvaní k predloženiu nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. 
 
15) Ďalšie informácie: 

15.1. Vyhodnotenie  ponúk sa z dôvodu uskutočnenia elektronickej aukcie uskutoční 
bez prítomnosti uchádzačov 
15.2 Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Objednávku vystaví verejný obstarávateľ uchádzačovi ktorý ponúkne v elektronickej 
aukcii najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH za celú zákazku. 
15.3 Lehota viazanosti je do 31.05.2017 
Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1. tejto výzvy 

1) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 

požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 
- ponuky prevýšia rozpočtované prostriedky. 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 
 

Príloha: 
1) Návrh na plnenie kritérií 

 

 



Príloha 1 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 

              Verejný obstarávateľ: 
Základná škola Pavla Marcelyho 
Drieňová 16 
821 03 Bratislava 

 
Názov predmetu zákazky:  Úprava a dozbrojenie rozvádzača trafostanice 
 

              
Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: ............................................................. 
 
Informácie o zodpovednej osobe pre realizáciu elektronickej aukcie: 
meno a priezvisko osoby:  ............................................. 
e-mailová adresa :  ............................................. 
telefonický kontakt:               ............................................. 
 

 

P.č. Názov počet 

jednotková 
cena bez 
DPH 

cena 
spolu bez 
DPH DPH 

cena 
spolu s 
DPH 

1 
Úprava a dozborejenie rozvádzača 
trafostanice 1         

 

Cena celkom bez DPH 

  
  

  

 

Celkom DPH 

   
  

 

 

Cena celkom za zákazku s DPH 

    
  

 
 

 
Cena s DPH v €: 
Cena za zákazku spolu : .............. 
 
 
 
 
V...................................... dňa................... 
     
                                                  ................................................................................... 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 
pečiatka 


