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V ý z v a    n a    p r e d l o ž e n i e    c e n o v e j   p o n u k y 

Zadanie zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 

dodanie tovaru/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služieb 

1. 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Základná škola Rozmarínová ul.1, Komárno 

Sídlo: Rozmarínová ul.1, 945 01Komárno  

IČO: 37861131 

2. 
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Weszelovszká 

e-mail: skola@rozmarinkakn.sk 

3. Názov zákazky: 
Rekonštrukcia športového povrchu v telocvični ZŠ 

Rozmarínová Komárno 

4. Druh zákazky: 
Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie 

stavebných prác  

5. 
CPV (Hlavný slovník verejného 

obstarávania): 

45214210-5 stavebné práce na objektoch základných 

škôl 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  16 000   Eur s DPH 

7. Miesto dodania stavebných prác: 

Obhliadka miesta dodania je možná po dohode 

s kontaktnou osobou Mgr. Helena Weszelovszká na 

tel.č. 035/7731488 alebo 0915799373. Ponuková cena 

musí zahŕňať všetky náklady potrebné na realizovanie 

diela, a teda práce, ktoré bolo možné zistiť pri obhliadke 

a uchádzač ich neocení, bude musieť realizovať bez 

nároku na ich úhradu. 

8. Lehota na predkladanie ponúk: Do 19.11.2018 - elektronicky 

9. Lehota dodania: 

Podľa dohody v závislosti od rekonštrukčných prác, 

v ktorom bude rekonštrukcia prebiehať – do konca  

decembra 2018 

10. Podmienky účasti:  Výpis z obchodného registra 

 Doklad o oprávnení podnikať na území SR, v ktorom 
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musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci 

na dodanie požadovaných prác a služieb. Ak bude 

uchádzač časť diela zabezpečovať iným 

dodávateľom, predloží oprávnenie na podnikanie 

v predmete ním zabezpečenej činnosti. 

 Cenová ponuka musí obsahovať cenu v Euro bez 

DPH, výšku DPH a cenu spolu s DPH za celé dielo 

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyznačí to vo 

svojej ponuke 

 Návrh na plnenie kritérií (príloha č.1) 

 Nacenený výkaz výmer (príloha č.2) 

11. Rozsah prác: 

Obstarávateľ požaduje: 

 

 Strojové vyčistenie parkiet, odmastenie 

 Zdrsnenie – prebrus diamantom 

 Náter polyuretánovou farbou 

 Prebrus padom 

 Lak vrchný BONA Traffic HD, alebo ekvivalent, 2 

vrstvy 

 Vyznačenie čiar hracích polí 

 Oprava vyštiepených parkiet – tmelenie 

 Výmena poškodených parkiet  

 

 

Nutná miestna obhliadka priestorov 

 

 

 

V Komárne dňa 11.11.2018 

                                                                                                  Mgr. Helena Weszelovszká 

                                                                                                           riaditeľka školy 
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