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Výzva na predloženie ponuky – základné informácie 

 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Gymnázium, Ulica 1. mája 8, 90101 Malacky 

IČO: 00160229 

DIČ: 2020650489 

Kontaktná osoba: Ing. Dietmar Reich 

 
2. Predmet zákazky CPV: 

79993000-1 správa budov a zariadení 

Predmetom zákazky je zabezpečenie všetkých dodávok a prác súvisiacich 

s vpracovanou projektovou dokumentáciou/výkaz výmer. 

 

3. Obhliadka miesta plnenia predmetu ponuky a vysvetľovanie zadávaných podmienok 

zákazky 

V záujme zachovania princípov transparentnosti a rovnakého zaobchádzania, 

záujemcom nebudú na obhliadke poskytované žiadne informácie zo strany verejného 

obstarávateľa.  

Termín uskutočnenia obhliadky si záujemca dohodne s kontaktnou osobou.  

 

4. Druh zákazky 

Zákazka na nákup tovaru a práce. 

 

5. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia ústredného kúrenia a vnútorného vodovodu. 

 

6. Lehota na predloženie ponuky  

Do 04.10.2021 do 12:00 hod. 

Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované 

a vyhodnocované.  

 

7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku uchádzača, ktorého návrh 

na plnenie v EUR bez DPH presahuje maximálny zdroj finančných prostriedkov, 

ktorým disponuje verejný obstarávateľ na požadovaný predmet zákazky. 

 

8. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky  

            Do  15 658,- Eur bez DPH 

 

9. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

            Požaduje sa ponuka podľa rozdelenia komodít ako je určené v prílohe č. 1 a v prílohe  

            č. 2. 
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10. Spôsob predloženia  ponuky 

Cenovú ponuku žiadame  doručiť v stanovenej lehote : 

- elektronicky na adresu: gmalacky@hotmail.com v predmete mailu uviesť :   

                                          REKONŠTRUKCIA 

11. Obsah ponuky 

Cenová ponuka musí byť uvedená v štruktúre: 

- jednotková cena v EUR bez DPH 

- cena celkom v EUR bez DPH 

- cena celkom v EUR s DPH 

          Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie danú skutočnosť vo svojej ponuke. 

 

12. Kritérium hodnotenia 

Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za 

najnižšiu cenu v EUR bez DPH. 

 

13. Spôsob vzniku záväzku a lehota viazanosti ponuky: 

Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na vykonanie rekonštrukcie. 

 

14. Obchodné podmienky 

- ceny tovaru sú stanovené cenníkom predávajúceho, ktorý bol predložený 

k výberovému konaniu 

- na základe objednávky je vystavená samostatná faktúra 

- splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu je 14 dní od 

doručenia verejnému obstarávateľovi 

 

15. Podmienky účasti záujemcov 

Záujemca    musí   spĺňať   podmienky   účasti    podľa    §    32 ods. 1 písm. e) a f)    

zákona   o  verejnom obstarávaní. 

 

16. Miesto dodania predmetu zákazky 

Gymnázium, Ul. 1. mája č. 8, 901 01 Malacky 

 

17. Dôvody na 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 

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

 

                                        Vypracoval: RNDr. Viera Mojžišová 

    

 

 

                                                               Schválil: RNDr. Elena Krajčírová 

        riaditeľka školy  

mailto:gmalacky@hotmail.com

