
  

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 3/2014 
 

1. Názov zákazky:  Oprava havárie na kanalizácií odpadu v priestoroch skladu potravín 
 

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

3. Kontaktná osoba: 
Marta Kirthová, tel. 02/ 44887971, e-mail : kirthova@zstbiliskaba.edu.sk  
Zverejnenie výzvy dňa:  05.02 2014 na www.zstbiliskaba.edu.sk - verejné obstarávanie 
4.  Opis predmetu zákazky: Oprava a výmena prasknutej kanalizačnej odpadovej rúry v sklade 
v priestoroch skladu potravín zariadenia školského stravovania na základnej škole  
V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady spojené so zistením poruchy, 
vybúraním a výmenou poškodenej časti kanalizácie a následné vrátenie vybúraných častí do 
pôvodného stavu, vrátane dopravy do miesta dodania služby. 
5.  Predpokladaná hodnota:  do  1.500,00 € bez DPH 
6.  Možnosť predloženia ponuky: uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet 
zákazky. Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku.  
 7.  Miesto realizácie predmetu zákazky: Základná škola blok A1, Tbiliská 4, 83106  Bratislava 
8. Lehota na realizáciu predmetu zákazky : ihneď, nakoľko sa jedná o havarijný stav 
9. Lehota na predloženie ponúk: Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 06.02.2014 07,30 
hod. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované. 
10. 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. Ponuku je 
potrebné označiť : „Cenová ponuka: Oprava havárie na kanalizácií odpadu v priestoroch skladu 
potravín - neotvárať". 
Podmienky financovania predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho 
rozpočtu - rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavok za služby sa neposkytuje. 
Úhrada bude realizovaná na základe vystavenej faktúry za poskytnuté služby. Verejný obstarávateľ 
preddavok neposkytuje. 
Kritériá na hodnotenie ponúk :   najnižšia cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 
11. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Predloženie cenovej ponuky spracovanej podľa požiadaviek v bode 4. tejto výzvy v stanovenej 
lehote. 
 
 

Schvaľuje: Mgr. Eva Šišková 
 

V Bratislave, dňa 05.02. 2014       
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