
 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

            ( ďalej len „Výzva“) 

 

realizovaná postupom zadávania zákazky 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 

( ďalej len „ZVO“) 

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:                     Gymnázium   Šrobárova 1 Košice 

Sídlo:                       Šrobárova 1, 040 23 Košice 

IČO:                      00160989 

Zastúpený:             PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Mgr. Monika Sabová 

Telefón:                    055/622 19 51 

Email:                        sabova@srobarka.sk 

 

 

2. Predmet zákazky 

 

2.1 Názov zákazky: „Oprava sociálnych zariadení a chodby“   

2.2 Spoločný slovník obstarávania:  CPV 45262500-6 Murovanie a murárske práce, CPV 

45442100-8 Maliarske a natieračské práce, CPV 45430000-0 Obkladanie stien 

a kladenie dlažbových krytín, CPV 45432112-2 Kladenie dlažby, CPV 45332400-7 

Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva, CPV 45310000-3 elektroinštalačné 

práce.    

2.3 Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky:  

            Priestory Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach 
2.4 Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky:  najneskôr do  15.12.2018. 

 

 

3. Opis predmetu zákazky a jeho obsah: 

 

  Predmetom zákazky je dodávka materiálu a prác na opravu sociálnych zariadení a     

             chodby v priestoroch Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach: 

 

 Oprava sociálneho zariadenia (miestnosť č. 100) - Príloha č. 1  – výkaz výmer, 

 Oprava sociálneho zariadenia (miestnosť. č. 97) -  Príloha č. 2 –  výkaz výmer, 

 Oprava chodby na 2. poschodí                             -  Príloha č. 3 –  výkaz výmer. 

 

 

mailto:sabova@srobarka.sk


 Rozsah zákazky, technické   požiadavky  a parametre  sú určené touto  Výzvou  a  jej     

 prílohami. 

 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že nie je možnosť rozdelenia predmetu zákazky         

 na časti.  
 Uchádzači vypracujú a predložia rozpočet na požadované práce a dodávky materiálu       

 na základe jednotlivých príloh (Počet príloh 3) Výzvy – výkaz výmer.  

 

             Oprava sociálneho zariadenia (miestnosť č. 100)– špecifikácia: 

              
Montáž prefabrikovaného prekladu  
(svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm) 

ks 3 

Keramický preklad KP 23,8 (š.70 x 238 dl x 1000 mm) ks 3 

Priečka Porfix 500x250x100 hr. 100 mm m2 10,26 

Príprava podkladu Betonkontakt pod omietky vnútorných stien, 
zvýšenie priľnavosti náteru 

m2 75,12 

Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojové miešanie, 
nanášanie ručne, hr. 2 cm jadrová 

m2 36,5 

Vnútorná omietka stien vápennocementová, suchá zmes, štuková m2 12 

Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou m2 32,5 

Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou 
betónovou konštrukciou hr.25mm 

m2 9,2 

Osadenie oceľových dverných zárubní lisov. alebo z uhol.  
s vybet.prahu ,s plochou do 2,5 m2 

ks 3 

Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm P ks 3 

Lešenie ľahké pracovné, pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 
1,90m 

m2 9,2 

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m po búracích prácach m2 20 

Lišta rohová  m 8,6 

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,  -0,19600t 

m2 8,5 

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických 
dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t 

m2 9,2 

Prisekanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre 
nové povrchové vrstvy,  -0,03800t 

m2 9,2 

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 ks 3 

Vybúranie kovových dverových zárubní,  -0,08200t m2 4,095 

Vybúranie vodovodného vedenia DN do52 mm,  -0,01300t m 6 

Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm,  -0,03700t m 5 

Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu  
do 100 %,  -0,06100t 

m2 36,7 

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2,  -
0,06800t 

m2 24,7 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím 

t 6,798 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6,798 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 67,98 



Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 6,798 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m 

t 135,96 

Prenájom kontajneru 5 m3 t 6,798 

Poplatok za uloženie a zneškodnenie  stavebnej sute 
 na vymedzených skládkach ´´O´´ -ostatný odpad 

t 6,127 

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m 

t 5,047 

Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 53x1, 8 m 5 

Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2, 2 m 6 

 Upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 ks 2 

Upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 ks 3 

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m t 0,258 

Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 20/3, 3 m 8 

Ochrana potrubia izoláciou Mirelon do DN 20 m 8 

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 
3/4 

par 2 

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 9 

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m t 0,008 

Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým 
splachovačom,  -0,01933t 

sub 3 

Montáž záchodovej misy normálnej s použitím silikónu ks 3 

WC obyčajné so sedátkom ks 3 

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -
0,01946t 

sub 1 

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na 
skrutky do muriva 

sub 1 

Umývadlo keramické 60 cm ks 1 

Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a 
splachovacieho potrubia,diturvitovej,  -0,03470t 

sub 1 

Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, 
diturvitová 

sub 1 

Výlevka keramická ks 1 

Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 sub 7 

Ventil rohový G 1/2"  ks 7 

Demontáž batérie nástennej do G 3/4,  -0,00156t sub 2 

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej ks 1 

Batéria výlevková  1/2 ks 1 

Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým 
ovládaním G 1/2 

ks 1 



Batéria umývadlová stojanková 1/2 ks 1 

Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, dvojitá,  
-0,00122t 

ks 1 

Montáž zápachovej uzávierky D 40/50 ks 1 

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 
12 m 

% 8,617 

SDK stena predsadená jednoduchá dosky 1x GKB tl 12,5 mm m2 6 

SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky 
GKBI hr. 12,5 

m2 9,2 

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m t 0,216 

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo 
fošňovej zárubne, jednokrídlové 

ks 3 

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm  ks 3 

Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo 
reliéfovaných do malty  

m2 9,2 

Dlaždice keramické s hladkým povrchom  330x330x8 m2 9,384 

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m t 0,657 

Montáž obkladov vnútorných  stien kladených do tmelu pravouhlých, 
škár. hmôt. veľ. 300x200mm 

m2 44,76 

Obkladačky keramické hladké 300x200 m2 45,655 

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m t 1,001 

Nátery kovových stavebných doplnkových  konštrukcií syntetické 
farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné 

m2 2 

Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m m2 20,9 

Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach 
výšky do 3, 80 m 

m2 20,9 

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane 
zapojenia 

ks 1 

Spínač 1 do vlhka    3553-01629 ks 1 

Svietidlo žiarovkové, stropné ks 3 

Žiarovka  ks 3 

Svietidlo interiérové ks 3 

Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5 m 7 

Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 m 7 

Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača  hod 5 

Drobné elektroinštalačné práce, demontáž starej elektroinštalácie hod 5 

Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy hod 5 

 

 

 

 



 

 

Oprava sociálneho zariadenia (miestnosť č. 97) – špecifikácia: 
 
 

Montáž prefabrikovaného prekladu 
 (svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm) 

ks 3 

Keramický preklad KP 23,8 (š.70 x 238 dl x 1000 mm) ks 3,03 

Priečka Porfix 500x250x100 hr. 100 mm m2 10,26 

Príprava podkladu Betonkontakt pod omietky vnútorných stien, 
zvýšenie priľnavosti  náteru 

m2 75,12 

Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojové.miešanie, 
nanášanie ručne, hr. 2 cm jadrová 

m2 36,5 

Vnútorná omietka stien vápennocementová, suchá zmes, štuková m2 12 

Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou m2 32,5 

Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou 
betónovou konštrukciou hr.25mm 

m2 9,2 

Osadenie oceľových .dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s 
vybet.prahu ,s plochou do 2,5 m2 

ks 3 

Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm P ks 3 

Búranie podlahy (nad 1,20 do 1,90 m) m2 9,2 

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m po búracích prácach m2 20 

Lišta rohová  m 8,6 

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,  -0,19600t 

m2 8,5 

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických 
dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t 

m2 9,2 

Prisekanie kamenných alebo iných plôch s tvrdým povrchom pre 
nové povrchové vrstvy,  -0,03800t 

m2 9,2 

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 ks 3 

Vybúranie kovových dverových zárubní,  -0,08200t m2 4,095 

Vybúranie vodovodného vedenia DN do52 mm,  -0,01300t m 6 

Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm,  -0,03700t m 5 

Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu  
do 100 %,  -0,06100t 

m2 36,7 

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2,  -
0,06800t 

m2 24,7 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím 

t 6,798 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6,798 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 67,98 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 6,798 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m 

t 135,96 



Prenájom kontajneru 5 m3 t 6,798 

Poplatok za uloženie a zneškodnenie  stavebnej sute 
 na vymedzených skládkach ´´O´´ -ostatný odpad 

t 6,127 

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m 

t 5,047 

Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 53x1, 8 m 5 

Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 110x2, 2 m 6 

 upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 ks 2 

upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 ks 3 

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m t 0,258 

Potrubie z plastických hmôt rad ťažký z rPE D 20/3, 3 m 8 

Ochrana potrubia izoláciou Mirelon do DN 20 m 8 

Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 
3/4 

par 2 

tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 9 

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m t 0,008 

Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým 
splachovačom,  -0,01933t 

sub 3 

montáž záchodovej misy normálnej s použitím silikónu ks 3 

WC obyčajné so sedátkom ks 3 

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,  -
0,01946t 

sub 1 

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na 
skrutky do muriva 

sub 1 

Umývadlo keramické 60 cm ks 1 

Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 sub 5 

Ventil rohový G 1/2"  ks 5 

Demontáž batérie nástennej do G 3/4,  -0,00156t sub 2 

Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej  
s mechanickým ovládaním G 1/2 

ks 1 

Batéria umývadlová stojanková 1/2 ks 1 

Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, dvojitá,  
-0,00122t 

ks 1 

Montáž zápachovej uzávierky D 40/50 ks 1 

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 
12 m 

% 6,14 

SDK stena predsadená jednoduchá dosky 1x GKB tl 12,5 mm m2 6 

SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca oceľový  profil 
dosky GKBI hr. 12,5 

m2 9,2 

Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m t 0,216 



Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo 
fošňovej zárubne, jednokrídlové 

ks 3 

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm  ks 3 

Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo 
reliéfovaných do malty  

m2 9,2 

Dlaždice keramické s hladkým povrchom  330x330x8 m2 9,384 

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m t 0,657 

Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých, 
škár. hmôt. veľ. 300x200mm 

m2 44,76 

Obkladačky keramické hladké 300x200 m2 45,655 

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m t 1,001 

Nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií syntetické 
farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné 

m2 2 

Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m m2 20,9 

Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach 
výšky do 3, 80 m 

m2           20,9 

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane 
zapojenia 

ks 1 

Spínač 1 do vlhka    3553-01629 ks 1 

Svietidlo žiarovkové, stropné ks 3 

Žiarovka  ks 3 

Svietidlo interiérové ks 3 

Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5 m 7 

Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5 m 7 

Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača  hod 5 

Drobné elektroinštalačné práce, demontáž starej elektroinštalácie hod 5 

Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy hod 5 

 

 

 

          Oprava chodby na 2. poschodí – špecifikácia: 

 
Príprava podkladu, prednástrek Betonkontakt,pod omietky 
vnútorných stien, zvýšenie priľnavosti náteru 

m2 417,5 

Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou 
betónovou konštrukciou hr.20mm 

m2 417,5 

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 417,5 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím 

t 0,744 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,744 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 7,4 



Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 0,744 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m 

t 14,88 

Prenájom kontajneru 5 m3 t 0,744 

Poplatok za uloženie a zneškodnenie  stavebnej sute na vymedzených 
skládkach ´´O´´ -ostatný odpad 

t 0,744 

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 
do 25 m 

t 4,196 

Montáž soklíkov z dlažby keramickej protišmykovej určenej na vysokú záťaž 
kladených do malty  

m 326,6 

Dlažba keramická protišmyková určená na zvýšenú záťaž m 335,5 

Montáž podláh z dlažby keramickej protišmykovej určenej na vysokú 
záťaž do malty  

m2 417,5 

Dlažba keramická protišmyková určená na zvýšenú záťaž m2 417,5 

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m t 42,05 

Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC m 327 

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených 
 s podložkou,  -0,00100t 

m2 417,5 

 

 

V prípade použitia ekvivalentu u požadovaného materiálu žiadame o jeho označenie 

a vymedzenie. 

Rozpočet musí byť ocenený podľa jednotlivých položiek  a na základe jednotlivých 

príloh a verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj  rekapituláciu celkovej ceny za 

celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu a to v členení:    

  

  

Cena  predmetu zákazky bez DPH .............................. EUR 

DPH 20 %  ................................................................... EUR 

Cena predmetu zákazky celkom s DPH ....................... EUR 

 

 

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 31 088,00  Eur bez DPH 

 

5. Predkladanie cenových ponúk 

 

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

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.  cenách v znení neskorších predpisov, v platnom 

znení. Cena bude stanovená v mene EUR.  Uchádzač je povinný do celkovej ceny 

zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky v zmysle tejto 

Výzvy a jej príloh.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom 

v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  Uchádzač predkladá ponuku 

v slovenskom jazyku. 

 

 

 



           Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená po predchádzajúcej obhliadke 

priestorov a predmetu zákazky. Technickú obhliadku je možné uskutočniť po 

dohode termínu s Mgr. Monikou Sabovou na emailovej adrese 

sabova@srobarka.sk,  prípadne telefonicky na tel. čísle 055/622 19 51.  

 

5.2   Dátum začatia verejného obstarávania je 20.9.2018 a lehota na predkladanie cenových 

ponúk je určená do 12.10.2018 do 10.00 hod. 

 

5.3  Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe osobne, poštou alebo iným 

doručovateľským subjektom v uzatvorených obálkach a označujú sa „ Oprava 

sociálnych zariadení a chodby – ponuka VO - Neotvárať“ alebo elektronicky 

prostredníctvom emailu na adresu sekretariat@srobarka.sk , pričom v predmete emailu 

bude uvedené  „Oprava sociálnych zariadení a chodby – ponuka VO“. 

 

5.4 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť : 

 Gymnázium  Šrobárova 1, 040 23 Košice alebo email sekretariat@srobarka.sk.  

 

 

6. Podmienky účasti uchádzačov 

 

6.1    V zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení 

poskytovať predmet zákazky, uchádzač musí mať platné oprávnenie na podnikanie 

v súlade s Výzvou. 

           

 

7. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

 

7.1 Vyhodnotenie   ponúk   zadávanej zákazky   bude   na   základe  najnižšej celkovej 

ceny v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky.  

            Po   zrealizovaní    postupu    podľa     zákona    č. 343/2015 o   verejnom   obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých  zákonov   bude  s   úspešným uchádzačom na 

základe predloženej najnižšej celkovej ceny v eurách vrátane DPH za celý predmet 

zákazky podpísaná Zmluva  o dielo. Ostatní uchádzači budú  v predmete zákazky 

neúspešní. Výsledok vyhodnotenia ponúk zašle verejný obstarávateľ všetkým 

uchádzačom formou Oznámenia o prijatí/neprijatí ponuky. Zmluva o dielo s úspešným 

uchádzačom bude podpísaná po odsúhlasení správnosti vykonania verejného 

obstarávania Úradom Košického samosprávneho kraja. 

             

 

8. Obsah ponuky 

 

8.1  Ponuka musí obsahovať: 

Ocenenie predmetu zákazky  Výkaz – výmer v súlade s Prílohami č. 1 až č. 3 tejto 

Výzvy korešpondujúci s Návrhom na plnenie kritérií. 

Vyplnený doklad – Návrh na plnenie kritérií uchádzača – Príloha č. 4 Výzvy. 

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 6 Výzvy. 
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9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

 

9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať niektorú z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo 

budú v rozpore  s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, ak uchádzač 

nesplní podmienky účasti, alebo predložená ponuka nebude zodpovedať určeným 

požiadavkám na predmet zákazky.  

 

 

10. Prílohy 

 

Príloha č. 1 – sociálne zariadenie (miestnosť č. 100) výkaz – výmer 

Príloha č. 2 – sociálne zariadenie  (miestnosť č. 97) výkaz – výmer 

Príloha č. 3 – chodba na 2. poschodí výkaz – výmer 

Príloha č. 4 – Návrh na plnenie kritérií 

 

 

V Košiciach dňa: 20.9.2018 

Vypracovala: Mgr. Monika Sabová 

Schválila: PaedDr. Zlatica Frankovičová 

 

 

 

 


