
 
Základná škola s MŠ Za kasárňou 2

Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
na zákazku s nízkou hodnotou

na zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na:

Výmena PVC podlahovej krytiny v šiestich učebniach

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Základná škola s MŠ Za kasárňou 2 
Sídlo:   Za kasárňou 2
PSČ :   831 03 Bratislava
Mesto/obec: Bratislava
Štát : Slovenská republika
IČO: 31768989
Kontaktná osoba: PaedDr. Monika Hulenová
Telefón: +421 2 44250803
e-mail : riaditel@zakasarnou.sk

2) Typ zmluvy:
Zmluva o dielo.

3) Miesto a termín dodania:
Základná škola s MŠ Za kasárňou 2
Za kasárňou 2
831 03 Bratislava
maximálne do 31.12.2018

4) Predmet zákazky:
Predmetom zadania je výmena PVC podlahovej krytiny v 4  triedach v priestoroch I.
poschodia budovy školy, herne na prízemí  a cvičnej kuchynky v priestoroch budovy
školskej  jedálne  patriacej  k  ZŠ  s MŠ  Za  kasárňou  2,  Za  kasárňou  2,  831  03
Bratislava, nutná obhliadka.

4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zadania je celková výmena súčasných PVC podláh za homogénne PVC
podlahy v štyroch triedach na 1. poschodí, herne na prízemí v budove školy a cvičnej
kuchynky v budove školskej jedálne patriacej k ZŠ s MŠ Za kasárňou. Zákazka zahŕňa
demontáž a ekologickú likvidáciu všetkých vrstiev starého PVC,  dodávku a montáž
nových podláh. 

Špecifikácia jednotlivých položiek slúžiaca ako podklad pre cenovú ponuku:

Technické parametre homogénneho PVC  Tarkett Primo Plus   
Druh PVC : homogénne PVC v pásoch šírky 200 cm, vzor čipsovaný
Trieda záťaže podľa EN 685 : 34-43
Celková hrúbka PVC :  2 mm



Celková plošná hmotnosť PVC : 3000 g/m2
Povrchová ochranná vrstva : PUR /polyurethan/
Ohňuvzdornosť podľa EN 13501-1 : BflS1

Dodávka PVC podlahovej krytiny 
PVC  Tarkett PRIMO Plus                      420,00 m2                 
Zváracia šnúra                          350,00 bm    
Lepenie PVC vrát.zvarenia a fréz. /vrát.lepidla/                   343,85 m2             
Fabion na vyťahovaný sokel D+M                      190,00 bm
Montáž vyťahovaného sokla /vrát.lepidla, akryl,tmel/ 180,90 bm             
Úprava povrchu podlahy
Penetrácia podkladu pred nivelizovaním  - D+M 343.85 m2   
Nivelizácia /min 30 MPa/  do hr. 5 mm - D+M 343.85 m2             
Vyspravenie podkladu RS vysprav. Hmotou 150,00 kg                    
Prebrúsenie a úprava povrchu s vysávaním 343.85 m2                     
Manipulácia a     presun materiálu  
Manipulácia a presun hmôt – 3x2 t  
Demontáž a likvidácia
Strhávanie všetkých vrstiev pôvodného PVC s podložkou min.343,85 m2          
Odvoz a likvidácia odpadu   

Celková cena bez DPH :      max do 10.000 €
Celková cena s DPH: max do 12.000 €

Termín realizácie:  do 31.12.2018

Celková výmena podláh sa týka :

podlaha v celkovej výmere 420,00 m2  

6 učební

Doprava, montáž a DPH musia byť zahrnuté v celkovej cene.

5) Podmienky účasti - požadované doklady:
Uchádzač  preukáže,  že  je  oprávnený  vykonávať  práce  predložením  výpisu
z obchodného registra, živnostenského listu a odbornej spôsobilosti.

 
6) Predpokladaná hodnota celej zákazky v EUR 

bez DPH: do 10 000 €
s DPH: do 12 000 € 

7) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť

8) Variantné riešenie:
Nie je možné.

 
9) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Najneskôr do 31.12.2018

10) Obhliadka miesta dodanie predmetu zákazky:



Obhliadku  priestorov  je  možné  uskutočniť  v škole  po  telefonickom  dohodnutí
v čase od 8:00 – 14:00 v pracovné dni.

11) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Dňa 02.12.2018   do 12:00 hod.
Ponuku doručiť e-mailom na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy  
riaditel@zakasarnou.sk , alebo osobne  na tú istú adresu. Ponuky sa predkladajú v 
slovenskom jazyku. Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR  bez DPH aj s 

DPH.   

12) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa formou
bezhotovostného  platobného  styku.  Lehota  splatnosti  faktúry  je  30  dní  odo  dňa  jej
doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 

13) Elektronická aukcia
NIE

14) Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena  v EUR s DPH. Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe 
vyhodnotenia bude vybraný uchádzač s najnižšou cenou pri splnených podmienkach.

15) Ďalšie informácie:
15.1. Vyhodnotenie  ponúk uskutoční trojčlenná komisia zložená z riaditeľky školy, 
zástupcu riaditeľa a ekonóma.
15.2 Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Objednávku vystaví verejný obstarávateľ uchádzačovi ktorý ponúkne najnižšiu cenu v
EUR vrátane DPH za celú zákazku.
Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1. tejto výzvy.

16) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,

- ponuky prevýšia rozpočtované prostriedky.

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

Príloha:
Návrh na plnenie kritérií (posledná stránka tejto výzvy)



Príloha 1

Návrh na plnenie kritérií

              Verejný obstarávateľ:
Základná škola s MŠ Za kasárňou 2
Za kasárňou 2
831 03 Bratislava

Názov predmetu zákazky:  

Výmena PVC podlahovej krytiny v šiestich učebniach

             
Obchodné meno :  
Ulica :  
Mesto :  
PSČ:  
Štát :  
Kraj :  
IČO :  
DIČ :  
Bankové spojenie :  
WWW :  
  
Meno kontaktnej osoby  pre 
elektronickú aukciu:  
Funkcia :  
Telefón :  
Mobilný telefón :  
Fax :  
E-mail :  

Cena s DPH v €:
Cena za zákazku spolu : ..............

V...................................... dňa...................

                                                   

                                                         ...................................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 

pečiatka
 

http://www.baslerhofmann.sk/
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