
Mesto Stará Turá 
Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obchodné meno:  Mesto Stará Turá 

Sídlo:   Ul. SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 

IČO:    00312002 

IČ DPH:   SK2020381990 

Osoba poverená na úkony 

súvisiace s VO: Základná škola Stará Turá, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá 

Zastúpená:                  Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba:  Blanka Mocková 

Telefón:   032/381 15 23 

E-mail:   ekonomika@zsstaratura.sk 

webové sídlo:   zsstaratura.sk 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
https://www.zsstaratura.sk/profil-verejneho-obstaravatela/ 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
Údržba športovej infraštruktúry – rekonštrukcia šatní 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je realizácia prác súvisiacich s opravou šatní telocvične, najmä: 

- oprava poškodeného a opotrebovaného povrchu odsávania v sprchách (obrúsenie, 

nový náter), 

- oprava poškodeného a opotrebovaného podkladu a povrchu zvislých konštrukcií 

(omietky a ich podklad),  

- oprava poškodeného a opotrebovaného podkladu a povrchu vodorovných konštrukcií 

(podlaha/obklady a ich poklad),  

- výmena 4 okien, vrátane demontáže pôvodných okien, kompletné osadenie nových 

okien, vr. prípravy ostenia, vyspravenia špaliet, osadenia vonkajších AL parapetov 

a vnútorných plastových parapetov, žalúzie, 

- drobné elektroinštalačné práce súvisiace s výmenou elektrospotrebičov (svietidlá). 

 

 

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, aby započítal do cenovej kalkulácie všetky 

náklady súvisiace s plnením zákazky, t.j. vykládka, nakládka tovarov a materiálov, 

demontáže, montáž a inštalácia nových zariadení, odstránenie odpadov a zabezpečenie ich 

likvidácie, doprava a náklady súvisiace s celkovou kompletizáciou zákazky do konečnej 

podoby tak, aby bolo možné bezpečné užívanie šatní po ich rekonštrukcii. 

  

https://www.zsstaratura.sk/profil-verejneho-obstaravatela/
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Minimálne požiadavky na vybrané súčasti predmetu zákazky sú špecifikované v prílohe tejto 

výzvy. Rozpis služieb, prác a tovarov, ktoré sú predmetom zákazky je zahrnutý v priloženom 

výkaze výmer. 

 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
12 536,08 eur bez DPH 

 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena bez DPH. 

 

 

7. Dĺžka trvania zákazky: 
Z titulu pravidiel určených zmluvou o poskytnutí dotácie je použitie účelovo vyčlenených 

prostriedkov časovo viazané. Za týmto účelom si najneskôr do 7 kalendárnych dní od zadania 

zákazky zástupca konečného prijímateľa dotácie (Základná škola Stará Turá, Hurbanova 

128/25, Stará Turá) a úspešný uchádzač dohodnú záväzný harmonogram realizácie zákazky, 

pričom termín dokončenia prác a odovzdania plnenia zo strany úspešného uchádzača 

nepresiahne lehotu 14.2.2020.  

 

8. Podmienky účasti: 
- uchádzač má oprávnenie dodávať tovary a poskytovať služby uvedené v predmete tejto 

zákazky, 

- uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

 

 

9. Požiadavky na predmet zákazky: 
Nie sú stanovené osobitné požiadavky na predmet zákazky. 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predkladania: 
do 19.11.2019 14:00 formou e-mailu na ekonomika@zsstaratura.sk alebo 

riaditel@zsstaratura.sk, alternatívne môže uchádzač ponuku doručiť v listinnej podobe na 

sekretariát Základnej školy Stará Turá, Hurbanova 128/25, Stará Turá. 

 
11. Termín vyhodnotenia ponúk: 
20.11.2019 13:00 

 
 

12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
➢ Príloha č. 1 Návrh na plnenia kritéria (cenová ponuka uchádzača) 

➢ Príloha č. 2 Minimálne technické požiadavky na predmet zákazky 

➢ Príloha č. 3 Výkaz výmer 

➢ Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie uchádzača a obchodné podmienky 
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13. Predkladanie ponúk - obsah:  

➢ cenová ponuka v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto výzvy (Návrh na plnenia kritéria - 

cenová ponuka uchádzača), vyplnená a podpísaná oprávnenou osobou za uchádzača, 

➢ vyplnená príloha č. 3 výkaz výmer (v prípade poskytnutia ponuky prostredníctvom e-

mailu žiadame o predloženie dokumentu v elektronickej tabuľkovej podobe), 

➢ doklad o oprávnení poskytovať služby v súlade s bodom 8 tejto výzvy ako napr. výpis 

z OR, alternatívne aktuálny informatívny výpis portálu obchodného registra; ŽL, 

alternatívne informatívny výpis z portálu živnostenského registra, informácia o zápise 

v registri hospodárskych subjektov vedeným ÚVO alebo iný relevantný doklad, 

➢ vyplnené a oprávnenou osobou za uchádzača podpísané vyhlásenie podľa prílohy č. 4 

tejto výzvy. 

 
14. Ďalšie informácie: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky 

špecifikovaný v tejto Výzve na predkladanie ponúk a v jej prílohách. Ponuku uchádzača, 

ktorá nebude obsahovať celý rozsah predmetu zákazky, nebude verejný obstarávateľ 

akceptovať a nebude zaradená do vyhodnotenia. 

 

Cena na plnenie podľa tejto výzvy musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 87/1996 

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

vykonáva zákon NR SR č. 87/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou 

zákazky. V návrhu na plnenie kritéria uchádzač uvedie cenu / ceny v závislosti od 

skutočnosti, či je alebo nie je platcom DPH. Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú 

cenu uvedie v eurách bez DPH,  sadzba DPH v % a cenu v EUR s DPH. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať od uchádzačov v rámci vyhodnocovania 

ponúk predloženie detailného rozboru neobvyklej nízkej ceny položiek v ponúknutom 

rozpočte. 

Zákazka bude zadaná úspešnému uchádzačovi formou zmluvy o dielo (jej súčasťou prílohy č. 

4), pričom zadávateľom/objednávateľom bude konečný prijímateľ dotácie v zmysle bodu 14.1 

tejto výzvy.  

 

14.1 Zdroj financovania a konečný príjemca dotácie. Dotácia z dotačnej schémy Úradu 

vlády SR na program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ a účelovo vyčlenené vlastné 

zdroje konečného prijímateľa dotácie, ktorým je Základná škola Stará Turá, Hurbanova 

128/25, 916 01 Stará Turá. V tejto súvislosti Verejný obstarávateľ upozorňuje, že daňové 

doklady vystavené v súvislosti so zákazkou podľa tejto výzvy bude úspešný uchádzač, resp. 

dodávateľ vystavovať na meno konečného prijímateľa dotácie, t.j. Základná škola Stará 

Turá, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá, IČO: 36125121, DIČ: 2021606158 

v zastúpení Mgr. Jana Koštialová, riaditeľka školy a tú v súlade so zmluvou o poskytnutí 

dotácie č. 212/2019. 

 

V Starej Turej, dňa 12.11.2019. 

 

 

Mgr. Jana Koštialová 

     riaditeľka školy 


