
 Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava

 
Základná škola Tbiliská 4 Bratislava ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon) predkladá podľa § 9 ods. 9 zákona 

výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 5/2014 

1.  Názov predmetu zákazky:  Realizácia výmeny podlahovej krytiny za epoxidové podlahy              
v šatniach TV a na chodbe v bloku B3.  

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:  Základná škola 
Sídlo:  Tbiliská 4, Bratislava 
IČO:     31768849 
DIČ:     2020958346 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka a.s. SK 1502000000001635624153 
Telefón:  02/44887971 
Štatutárny orgán:  Mgr. Eva Šišková - riaditeľka 

3. Kontaktná osoba: Mgr. Eva Šišková, tel. 02/ 44887971, 

                                      e-mail : riaditelka@zstbiliskaba.edu.sk, evasiskova1@gmail.com 
4. Opis predmetu zákazky: Strhnutie pôvodnej podlahy PVC, likvidácia a odvoz odpadu z pôvodných 
podláh. Aplikácia samo nivelizačného poteru, epoxidovej podlahy, epoxidový náter sokla po obvode, 
výber farby po obhliadke, rozmery spresniť vymeraním pri zapojení sa do súťaže.  
2 - krát šatne chlapci spolu      63 m2 ,  
2 - krát šatne dievčatá plocha spolu  56,9 m2 ,  
chodba pri šatniach     62,5 m2 
chodba pred TV     28,5 m2    
V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 
vrátane dopravy do miesta dodania. 
5. Predpokladaná hodnota:   6.800,00 € bez DPH. Cenová ponuka musí obsahovať cenu bez DPH, 

výšku DPH, a cenu spolu s DPH. 
6. Možnosť predloženia ponuky: uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Ponuky 

musia byť predložené v slovenskom jazyku (s výnimkou českého jazyka). Je potrebné doložiť 
doklad o oprávnení podnikať na území SR, v ktorom 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. 
Súčasťou cenovej ponuky je predložený rozpočet, ktorý sa po uzavretí zmluvy stáva jeho 
záväznou súčasťou. 

7.  Miesto realizácie predmetu zákazky:  Základná škola, Tbiliská 4, 83106  Bratislava 
8. Lehota na realizáciu predmetu zákazky : do 31.12.2014 
9. Lehota na predloženie ponúk: Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 1.12.2014 o 14,00 hod. 

Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované. 
10. Termín obhliadky:                                               6.11.2014 
11.  Miesto predkladania ponúk: 
Pri osobnom doručení:  Základná škola Tbiliská 4 Bratislava – sekretariát školy, p. Kirthová 
Doručenie e-mail: na emailovú adresu podľa bodu 3. výzvy na predloženie ponuky 
Doručenie prostredníctvom pošty na adresu: Základná škola Tbiliská 4 Bratislava 83106, do rúk p. 
Kirthovej.  Pri doručení ponuky poštou je potrebné ponuku označiť : „Cenová ponuka:  neotvárať". 
12. Podmienky financovania predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho 
rozpočtu - rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Úhrada bude realizovaná na základe 
vystavenej faktúry za poskytnuté služby.  
14. Kritériá na hodnotenie ponúk :   najnižšia cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 
 
V Bratislave, dňa 24.11.2014       Mgr. Eva Šišková  
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