
 

 
 

 
 

 

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:             Mgr. 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 chodby Gymnázia Šrobárova “   
 

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:  

            Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice. 

            Objekt  budovy Gymnázia je Národná kultúrna pamiatka – Šrobárova 1, Košice,       

            Ústredný    zoznam   pamiatkového   fondu   SR   č. 1217/0,  Mestská pamiatková   

            rezervácia   Košice,     katastrálne  územie    Stredné  mesto, Mestská pamiatková   

            rezervácia,  list vlastníctva  č. 1878,      parcelné  číslo   225/2,  226, 227,  228,  229. 

            Vlastníkom  budovy  je  Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1,       

            042 66 Košice.  Budova je v správe Gymnázia, Šrobárova 1, 042 23 Košice.       
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2.4 Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky:   

            do 60 dní od podpisu Zmluvy o dielo.  

             

             

3. Opis predmetu zákazky a jeho obsah: 

 

            Predmetom zákazky je dodávka materiálu a stavebných prác na opravu chodby 

v priestoroch Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach.  

            Jednotlivé položky sú uvedené v Prílohe č. 1 – Výkaz výmer.  

        

              

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

  
    

  

  
 

HSV Práce a dodávky HSV    
 

  

  
 

2 Zakladanie    
 

  

1 005 289902111 
Otlčenie alebo osekanie, oškrabanie  vrstiev 
omietok L stien,  -0,06300t    

m2 1035,000 

  
 

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    
 

  

2 011 612462025 
Príprava vnútorného podkladu -  penetračný  
náter    

m2 1035,000 

3 011 612460222 
Vnútorná omietka stien vápenná štuková 
(jemná), hr. 4 mm    

m2 1035,000 

4 011 612481031 Rohový profil pre hrúbku omietky 8 až 12 mm    m 450,000 

5 011 612481119 
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou 
mriežkou s celoplošným prilepením    

m2 1035,000 

6 011 621465701 Príprava podkladu  Adhézny mostík    m2 500,000 

  
 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie    
 

  

7 003 941955003 
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou 
lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m    

m2 400,000 

8 013 965081712 
Búranie dlažieb,  keramických dlaždíc hr. do 10 
mm,    

m2 100,000 

9 013 979011111 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím    

t 67,605 

10 013 979011121 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každé ďalšie podlažie    

t 67,605 

11 013 979081111 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 
1 km    

t 67,605 

12 013 979081121 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km    

t 676,050 

13 013 979089012 
Poplatok za skladovanie -  suť , dlaždice (17 01 
), ostatné    

% 67,605 

  
 

99 Presun hmôt HSV    
 

  

14 011 998011002 
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá 
konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m    

t 54,793 

  
    

  

  
 

PSV Práce a dodávky PSV    
 

  

  
 

771 Podlahy z dlaždíc    
 

  

15 005 771712017 Očistenie povrchu podlahy - odstránenie lepidla    m2 400,000 



 

16 771 771561123 Špárovanie podláh    m2 400,000 

17 771 771571232 
Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty 
veľ. 600 x 600 mm    

m2 400,000 

18 597 5978650380 Keramické dlaždice rozmer 600 x 600    m2 420,000 

19 771 998771201 
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 
výšky do 6m    

% 153,348 

  
 

776 Podlahy povlakové    
 

  

20 775 776511810 
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej 
plochy lepených bez podložky    

m2 400,000 

21 775 776990100 Príprava podkladu pod keramickú dlažbu    m2 400,000 

22 775 776992120 
Vyspravenie podkladu  - vyrovnanie povrchu do  
hr. 50 mm    

m2 80,000 

23 775 998776201 
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch 
výšky do 6 m    

% 17,049 

  
 

784 Dokončovacie práce - maľby    
 

  

24 784 784418011 Zakrývanie otvorov a zariadení fóliou    m2 750,000 

 

 

 

     

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

 prílohami. Nie je možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti.  

 

Upozorňujeme, že ponuka musí byť predložená po predchádzajúcej obhliadke 

priestorov podľa  predmetu zákazky. Technickú obhliadku je možné uskutočniť 

po dohode termínu s Mgr. Monikou Sabovou na emailovej adrese 

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

 

Uchádzači vypracujú a predložia rozpočet na  základe špecifikácie v Prílohe č. 1 – 

výkaz – výmer.   

Rozpočet – Príloha č. 2  musí byť ocenený podľa jednotlivých položiek  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: 33 167,70  eur bez DHP 

 

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. 

 



 

5.2   Dátum  začatia verejného obstarávania  je 24.8.2019   a lehota na predkladanie  ponúk 

je určená do 17.9.2019  do 15.00 hod. 

 

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

doručovateľským subjektom v uzatvorených obálkach a označujú sa „Oprava chodby 

Gymnázia Šrobárova“ – VO neotvárať“. 

5.4 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť : 

 Gymnázium  Šrobárova 1, 040 23 Košice  

 

  

6. Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky 

 

6.1      §  32 Osobné postavenie, ods. 1, písm. e):  

           1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia: 

            Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

Na vyhodnotenie splnenia podmienky účasti osobného postavenia verejný 

obstarávateľ    vyžaduje    od    jednotlivých    uchádzačov    predloženie   dokladu  

            o oprávnení podnikať v oblasti predmetu zákazky: Doklad o oprávnení podnikať 

v oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky (Výpis zo ŽR alebo OR, resp. iného 

registra, v ktorom je uchádzač v zmysle platných predpisov registrovaný) , stačí 

fotokópia.             

 6.2      § 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. f): 

            Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa   

            § 32 ods. 1 písm.  f)  zákona  o verejnom  obstarávaní.  Pre  splnenie  predmetnej    

            podmienky  účasti  sa vyžaduje  predloženie  dokladu  uvedeného  v  §  32  ods.  2    

            písm.  f) –doloženým  čestným vyhlásením podľa prílohy č. 5 tejto výzvy.  

 

7.  Vyhodnotenie ponúk a kritérium na hodnotenie cenových ponúk  

 

7.1    Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil všetky 

podmienky účasti a nepredložil všetky požadované doklady ako dôkazné prostriedky 

alebo poskytol nepravdivé informácie  v súvislosti s podmienkami účasti, obsah 

ktorých je požadovaný v tejto výzve a jej prílohách. 

7.2 Kritériom na vyhodnotenie   ponúk   zadávanej zákazky   bude   najnižšia celková 

cena 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 verejný obstarávateľ príjme ponuku 

uchádzača   s   najnižšou   celkovou    cenou   v eurách s DPH za celý predmet zákazky  

            a   bude  s   úspešným uchádzačom podpísaná Zmluva  o dielo.  

 7.3   Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt. Predpokladom úspešného vyhodnotenia 

súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na 

predloženie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom 

formou elektronickej komunikácie. 

7.4     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 v súlade s Prílohou č. 1 (Výkaz-výmer)  tejto Výzvy 

korešpondujúci s Návrhom na plnenie kritérií, 

Vyplnený doklad – Krycí list rozpočtu – Príloha č. 2 Výzvy, 

Vyplnený doklad – Návrh na plnenie kritérií uchádzača – Príloha č. 3 Výzvy, 

Doklady preukazujúce splnenie  všetkých podmienok účasti podľa bodu 6 Výzvy, 

Podpísaný Návrh Zmluvy o dielo – Príloha č. 4 Výzvy, 

Podpísané čestné vyhlásenie – Príloha č. 5 Výzvy. 

 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  

 

9.1.      Predmet    zákazky  bude financovaný z prostriedkov zriaďovateľa školy – Košického   

            samosprávneho     kraja.   Podmienky    financovania    a   platobné    dojednania     sú   

            špecifikované a určené v návrhu zmluvy o dielo.  

9.2 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 - Výkaz – výmer, 

            Príloha č. 2 – Krycí list rozpočtu,  

            Príloha č. 3 -  Návrh na plnenie kritérií,  

            Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy o dielo 

            Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie 

 

            

V Košiciach dňa 23.8.2019 

Vypracovala: Mgr. Monika Sabová 

Schválila:  Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


