
   

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 v znení neskorších predpisov na poskytnutie stavebných prác s názvom: 
 

Prerábka sanitárnych zariadení (umývadlovej časti) sociálnych zariadení  

v budove školy 

 
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 :    riaditel@zsdrienova.sk 

 

Názov predmetu zákazky: Prerábka sanitárnych zariadení (umývadlovej časti)  
       sociálnych zariadení  

1) v budove školy a prerábka sanitárnych zariadení na ZŠ Drieňovej 16, Bratislava 
 
2) Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 45214210-5 stavebné práce na 

 objektoch základných škôl. 
 
3) Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie, prerábka sanitárnych zariadení (umývadlovej časti)    
sociálnych zariadení  vo všetkých vstupoch sociálnych zariadeniach školy na ZŠ Drieňová 
16..   
 
4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom zadania je dodanie, prerábka a inštalácia nových sanitárnych zariadení 
(demontáž pôvodného zariadenia a montáž nových umývadiel, batérií, vrátane sifónov, 
konzol) v 6 sociálnych zariadeniach v budove A, a 2 sociálnych zariadeniach v budove B. 
 
Cenová ponuka musí obsahovať: 
demontáž 16 kusov umývadlových batérií, sifónov, konzol a samotných umývadiel,  
likvidáciu odpadu, nákup a montáž 16 kusov zapustených umývadiel 55cm, sifónov, 
umývadlových vpustí, zmiešavacích bezdotykových batérií, 8 kusov PF dosiek s 2mm abs 
hranou s otvormi pre dve umývadlá, krycie dosky bočných hrán, podporné závesné 
konštrukcie, 16 kusov rohové ventily s filtom 1/2x3/8. 
 
Obhliadku priestorov je možné uskutočniť v škole po telefonickom dohodnutí na tel. č. 
02/4363 1774 v čase od 8:00 – 14:00 v pracovné dni.  
 

mailto:zsdrienova@centrum.sk


4) Predpokladaná hodnota celej zákazky v EUR s DPH: 
Max do 15 000,00 € 
 
5) Miesto a termín dodania: 
Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, 821 03 Bratislava,  
termín dodania je najneskôr do 31.07.2021 
 

6) Rozsah predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 
7) Rozdelenie predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 

 
8) Možnosť predloženia variantných riešení: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenie. 
 
9) Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: 
Uchádzač predloží ponuku e-mailom na riaditel@zsdrienova.sk 
 
10) Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 20.06. 2021, do 12:00 
 
11) Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.07.2021 
 
12) Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
1.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  
1.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. 
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými 
predpismi.  

1.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel. 

1.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

1.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponuková cenu uvedie v zložení:  
- jednotková cena bez DPH  

- navrhovaná cena bez DPH  

- sadzba DPH a výška DPH  

- navrhovaná cena vrátane DPH. 

1.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu 
a jej prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí 
byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude 
úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny 
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.  

1.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

1.8  V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy 
stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny 
za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

1.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, 
ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené 



uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný 
zisk. 

 
13) Obsah ponuky: predloženie cenovej ponuky spolu so špecifikáciou jednotlivých 

položiek, výkaz výmer!!! je nutné dodať spolu s návrhom plnenia kritérií 
 
14) Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 
predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 
 
15) Elektronická aukcia : NIE 
 
16) Podmienky financovania: 

Zákazka bude financovaná z rozpočtu ZŠ. Úspešnému uchádzačovi sa neposkytne 
preddavok/záloha. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  

 
17) Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: objednávka 

  
18) 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.  

 
 

 
v Bratislave dňa 11.06. 2021 
 

.................................................. 

Gabriel Kalna 
riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha 1 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 

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

 

Názov predmetu zákazky:  Prerábka sanitárnych zariadení (umývadlovej časti) 
sociálnych zariadení  

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

 

P.č. Názov počet 

jednotková 
cena bez 
DPH 

cena 
spolu bez 
DPH DPH 

cena 
spolu s 
DPH 

1 

dodanie a montáž sanitárneho 
zariadenia v sociálnych 
zariadeniach 1         

 

Cena celkom bez DPH 

  
  

  

 

Celkom DPH 

   
  

 

 

Cena celkom za zákazku s DPH 

    
  

 Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke 
 

 
V...................................... dňa................... 
     
                                                  ................................................................................... 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 
pečiatka 


