
V Ý Z V A 

na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) 

„Rekonštrukčné práce dielne mechanických opráv cestných motorových vozidiel – maľovanie, 

podlahy“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Stredná odborná škola dopravná 

Sídlo:     Kvačalova 20, 821 08 Bratislava 

IČO:       31797920 

DIČ:  2021486643 

Telefón:  02/43 19 10 27, 0908 796 066 

Kontaktná osoba: Ing. Martin Zatkalík, PhD. 

E-mail:  sekretariat@sosdba.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky: 

„Rekonštrukčné práce dielne mechanických opráv cestných motorových vozidiel – maľovanie, 

podlahy“ 

 

3.Predmet zákazky: 

Predmet zákazky bude zahŕňať celkovú rekonštrukciu priestorov o rozlohe cca 300,00 m2 na prízemí 

budovy školy. Zákazka predstavuje maľovanie a rekonštrukciu podláh - liate epoxidové podlahy. 

Pôjde o maľovanie stien, nátery soklov, zárubní a dverí, rekonštrukciu podláh – liate epoxidové 

podlahy, vrátane prípravy podkladu, vyspravenia, penetrácie, vyrovnávacej vrstvy z epoxidu a vrchnej 

vrstvy. Predmet zákazky musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a hygienickým predpisom, musí 

byť bezprašný, zdravotne a hygienicky nezávadný,  ľahko udržiavateľný, odolný voči záťaži a oderu.  

 

4. Miesto plnenia: 

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava 

 

5.Identifikácia predmetu obstarávania podľa  Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

45442100-8 Maliarske a natieračské práce 

44112210-3 Pevné podlahy 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH : 

14 500,00 EUR  

7. Termín plnenia najneskôr do: 

14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu t.j. objednávky 

 

8. Obhliadka plnenia miesta: Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta plnenia, aby 

si záujemcovia sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie 

ponuky (kontakt uvedený v bode 1 Výzvy) 

mailto:sekretariat@sosdba.sk


 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých 

sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Zhotoviteľovi sa neposkytne preddavok. Verejný obstarávateľ vyžaduje minimálne 15 - dňovú lehotu 

splatnosti  faktúry. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných 

predpisov. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto objednávku, alebo nebude 

obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie 

faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej 

faktúry objednávateľovi. 

 

10. Podmienky účasti: 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia:  je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu 

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia celková cena za celý predmet zákazky. 

Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejného obstarávania 

vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Kritérium na vyhodnotenie je 

najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý 

predloží/požaduje najnižšiu (celkovú) cenu za poskytnutie predmetu zákazky v EUR s DPH. Poradie 

uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 1 po x, kde x je počet uchádzačov. 

V cene za poskytnutie celého predmetu zákazky uvedenej v ponuke uchádzača budú započítané všetky 

náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky (napr. dopravné náklady, režijné náklady, 

mzdové náklady a pod.). Cena musí zahŕňať všetky náklady uchdzača na riadne poskytnutie predmetu 

zákazky. Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta. 

 

12. Lehota na predloženie cenových ponúk: 

do 06.12.2019 do 10,00 hod. 

Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo osobne  na adresu 

školy uvedenú v bode 1. Označenie: „Súťaž - neotvárať- „Rekonštrukčné práce dielne 

mechanických opráv cestných motorových vozidiel – maľovanie, podlahy“ 

 

13. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie bez uvedenia dôvodu  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Predmet zákazky „Rekonštrukčné práce dielne mechanických opráv cestných motorových 

vozidiel – maľovanie, podlahy“ môžu vykonávať buď jeden právny subjekt (firma/spoločnosť), 

alebo dva právne subjekty (firmy/spoločnosti) nezávisle na sebe. Prihlásenie do súťaže ako i jej 

vyhodnotenie bude komisia posudzovať samostatne na každý druh zákazky (maľovanie, liate 

epoxidové podlahy). 

 

14. Dôvernosť a ochrana osobných údajov 

Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o 

obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 



Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 

predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a 

chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 27.11.2019    

 

   Ing. Martin Zatkalík, PhD. 

                            riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 


