
  

                  Základná škola s materskou školou,  966 41  Veľká Lehota 433 
 

 

Výzva na predloženie ponuky zákazky: 

Výkopové a zemné práce na školskom pozemku 
 

Základná škola s materskou školou Veľká Lehota, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 

ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na verejné 

obstarávanie zákazky: Výkopové a zemné práce na školskom pozemku 

v zmysle § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní, týmto vyzýva oprávnených 

poskytovateľov: dodávateľov stavebných prác (potencionálnych záujemcov) na predloženie 

ponuky pre daný predmet zákazky.  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní:  
Úradný názov: Základná škola s materskou školou  

IČO: 37 888 561 

Poštová adresa: č.433, 966 41 Veľká Lehota  

PSČ:966 41 

Obec: Veľká Lehota 

Štát: Slovenská republika 

Kontaktné miesto: ZŠ s MŠ Veľká Lehota, č.433, 966 41 Veľká Lehota  

Kontaktná osoba: Mgr.Mária Jankoveová, riaditeľka ZŠ s MŠ  

Tel.: 00421 (0)45/6896129  

E-mail: zsvlehota@gmail.com  

DIČ: 2020697  

IČ DPH: neplatca DPH  

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http:// www.zsmsvelkalehota.sk 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka  

Číslo účtu.: 1636543953/0200  

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste 

Súťažné  a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste 

2. Predmet zákazky/Názov zákazky: výkopové a zemné práce podľa nákresu. 

3.Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovaru alebo 

poskytovania služieb: služby - výkopové a zemné práce. 

4. Stručný opis zákazky (predmetu obstarávania): výkopové a zemné práce pod vonkajšie 

posilňovacie stroje, hojdačky, preliezky, detskú zostavu, kolotoč a výkopové a zemné práce 

spojené s oplotením pozemku. 

5.Spoločný slovník obstarávania: výkopové zemné práce  a presun zemín 45112000-5.  

6.Celkové množstvo alebo rozsah: podľa priloženého rozpočtu s výkazom výmer – Príloha 1 

výzvy 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 975,40 bez DPH. 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:  
a) služby budú objednané verejným obstarávateľom podľa jeho potrieb, na základe písomnej 

objednávky, 

b) predpokladaný termín na uskutočnenie zákazky vrátane prác je do 30.09.2015, 

c) miesto uskutočnenia prác a dodania tovaru: ZŠ s MŠ Veľká Lehota, 

http://www.zsmsvelkalehota.sk/


d) na práce dodané na základe písomnej objednávky bude vystavená samostatná faktúra, 

e) faktúru zaslať na adresu: Základná škola s materskou školou, č. 433, 966 41 Veľká Lehota 

f) záruka a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem, 

g) splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je 14 dní od jej 

doručenia verejnému obstarávateľovi. 

9. Podmienky účasti, obsah ponuky - osobné postavenie: ponuku je potrebné predložiť v 

stanovenej lehote na predkladanie ponúk (pozri bod. 12.), za predloženú cenovú ponuku sa 

bude považovať vyplnený rozpočet s výkazom výmer,  – Príloha 1, 2, 3 výzvy. 

10. Technická alebo odborná spôsobilosť: 
a) u právnických osôb napr. výpis z obchodného registra(stačí fotokópia),  

b) u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) 

- v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle 

verejného obstarávateľa.  

11.Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia  
ponúk: najnižšia cena. 

12. Lehota na predloženie ponuky uplynie: 31.07.2015 do 12:00 hod Základná škola 

s materskou školou Veľká Lehota 

13. Podmienky otvárania a vyhodnotenia ponúk: 

Cenové ponuky bude otvárať a vyhodnocovať verejný obstarávateľ dňa 04.08.2015 o 10:00 

hod v  Základnej škole s materskou školou za účasti komisie určenej verejným 

obstarávateľom, úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ zašle písomné oznámenie do 3 

dní od vyhodnotenia ponúk. 

DOPLŃUJÚCE INFORMÁCIE:neuvádzame 

14. Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  
Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predloženie: 

a) dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“), 

b) ak je záujemca/uchádzač zapísaní do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť 

„Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov“. 

Spôsob predloženia: 

Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie originálu alebo osvedčenej 

kópie dokladu nie staršej ako tri mesiace. 

15. Financovanie predmetu zákazky: zákazka je financovaná z vlastného rozpočtu ZŠ s MŠ 

Veľká Lehota, na základe objednávky, po uskutočnení prác a dodaní faktúry. Zákazka je 

financovaná bez záloh. 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: písomná forma, počet vyhotovení 1 ks, označenie: 

Revitalizácia školského pozemku, nedelenie zákazky. 

17. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: objednávka 

18. Lehota viazanosti ponúk: do 30.09.2015 

19. Identifikačné údaje uchádzača: 
(obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová 

stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka 

predkladá – odporúčanie predloženia.  

20. 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, 

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

 

 

                                                                               Mgr. Mária Jankoveová, riaditeľka ZŠ  s MŠ 
Prílohy:  

PRÍLOHA  1 – Výkaz výmer 

PRÍLOHA  2 – Krycí list  

PRÍLOHA  3 – Rekapitulácia 

 


