
Výzva na predkladanie ponúk 
 
 

spracovaná v zmysle  § 9, odst. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 
 
 

1. Identifikácia osoby  ( ďalej len Verejný obstarávate ľ) 
 

 Názov: Stredná odborná škola technická  
 Adresa: Kozmálovská cesta 9 
 Obec (mesto): Tlmače 
 PSČ: 935 28 
 IČO: 17050308 
 Štát: Slovenská republika  
 Kontaktné miesto: Stredná odborná škola technická Kozmálovská cesta 9, Tlmače 935 28 
 Kontaktná osoba: Ing. Janka Mrázová 
 Telefón/Fax: +421 36 634 23 35  
 Elektronická pošta: skola@sostlmace.sk. 
  

2. Predmet zákazky 
 

 Oprava strechy novov hydroizolačnou vrstvou a zateplením 
 

3. Druh zákazky 
 
Verejný obstarávateľ zadáva výzvu na prekladanie ponúk podľa  § 9, odst.9 zákona č.25/2006 
Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov- stavebné práce 

 
4. Miesto dodania predmetu zákazky 

 
 Strecha na budove kotolne a strecha na  budove  vzduchotechniky  v areáli  Strednej odbornej   
            školy technickej,  Kozmálovská cesta 9, Tlmače 935 28 
 

5. Predpokladaná cena zákazky  
  

 Predpokladaná celková cena zákazky je  17 000,00 € s DPH. 
 Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH. 
 V  prípade  ak  ponuková  cena   uchádzača  vrátane DPH  bude  vyššia  ako  predpokladaná    
            hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom, bude táto ponuka vyradená . 
 

6. Stručný popis zákazky 
 

 Verejný obstarávateľ vyhlasuje  zákazku, predmetom   ktorej je oprava     strechy na   budove  
             kotolni a strechy budovy vzduchotechniky v areáli SOŠ. Podrobný opis predmetu obstarávania   
            tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.  
 
 
 



 
7. Trvanie zmluvy a lehota dodania 

 
 Plnenie  víťaznej  ponuky  bude realizované  na základe  zmluvy o dielo. Verejný  obstarávateľ  
            požaduje aby bol predmet zákazky riadne doručený a odovzdaný v mieste dodania verejnému  
             obstarávateľovi do 30 dní odo dňa v ktorom nadobudne účinnosť  zmluva o dielo s úspešným  
            uchádzačom.  
 

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti  
 

 Nie je  možné. Uchádzač musí predložiť ponuku  na  celý predmet  zákazky  v  požadovanom  
           rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve a aj v jej prílohách.  
 

9. Variantné riešenie 
 

 Neumožňuje sa.  V prípade že  predložená ponuka bude obsahovať takéto riešenie, bude   
           ponuka vylúčená z výberového konania.  
 

10. Lehota, miesto a forma predkladania ponúk VO 
 
Uchádzač doručí svoju písomnú ponuku emailom, alebo  v zalepenej obálke  24. 03. 
2014v pracovnom čase od 7,00 hod. do 14,00 hod. na  adresu  Stredná odborná škola 
technická Kozmálovská cesta 9, Tlmače 935 28, email: skola@sostlmace.sk. Kontaktná 
osoba Ing. Jana Mrázová  tel. 0903 724 604. 
Obhliadku a presné zameranie striech je možné vykonať 21. 03. 2014. 
Cenu uvedie uchádzač v EUR s DPH.  
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a nemôže byť členom inej skupiny dodávateľov 
v tom istom postupe zadávania ponuky. Takúto ponuku môže    verejný obstarávateľ vylúčiť 
z výberového konania.          

 
11. Podmienky financovania zákazky a zmluva o dielo  

 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Strednej odbornej školy technickej 
Kozmálovská cesta 9 Tlmače. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude 
realizovaná po odovzdaní diela na základe predloženej faktúry do 30 dní po jej doručení. 

 
12. Odborná spôsobilos ť a oprávnenie na poskytovanie služby 

 
Ponuka musí obsahovať aj aktuálny doklad o odbornej spôsobilosti, alebo doklad o tom, že 
uchádzač je oprávnený poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na 
ktorú predkladá ponuku /overenú fotokópiu/. 

 
13. Zrušenie verejného obstarávania 

 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania verejného obstarávania v zmysle 
§ 46  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.  

 
14. Kritéria na hodnotenie ponúk 

 
Jediným kritériom je najnižšia cena po splnení podmienok tohto verejného obstarávania a jeho 
príloh. 
 
 
 
 
 



 
15. Lehota viazanosti ponúk 

 
 31. 12 .2014 
 

16. Použitie elektronickej aukcie 
 

 Nepoužije sa.  
 
17.Dátum zverejnenia tejto výzvy, eviden čné číslo výzvy  
 
 14. 03. 2014 - VO/02/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Ing. Janka Mrázová 
                                                                                                           riaditeľka SOŠ technickej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponúk č. VO/02/2014 

 

 Predmetné stavebné práce súvisia s opravou strechy na budove kotolni a strechy na budove 
vzduchotechniky v areáli SOŠ.  
 Práce pozostávajú zo zateplenia polystyrénom v hrúbke 100mm po celej ploche striech 
a položením novej hydroizolačnej vrstvy systému Fatrafol 810. 
 Klampiarske prvky / žľaby, oplechovania múrov a iné/sa demontujú a na ich miesto sa budú 
montovať nové plechové časti s povrchovou úpravou proti korózii pozinkovaním. 
 Všetky práce musia byť prevedené na vysokej remeselnej úrovni v zmysle platných STN 
a nariadení vlády. Dodávateľ prác sa zaväzuje dodržiavať technologické postupy, ktoré udáva výrobca 
použitých materiálov.  

Ďalej zabezpečí: 
- odvoz a likvidáciu vzniknutého stavebného odpadu súvisiaci zo stavebnými prácami 
- platné certifikáty, protokoly o zhode a mechanicko-fyzikálne skúšky podľa STN.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


