
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s VJM – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda, 

Hlavná 193, 930 02 Orechová Potôň 

__________________________________________________________________________________ 

VÝZVA 

na predkladanie ponúk 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a článku 5b) ods. 4 

smernice o finančnom riadení verejného obstarávateľa na dodanie tovaru (poskytnutie služieb) 

uskutočnenie stavebných prác s názvom „Výmena okien“ 

__________________________________________________________________________________ 

1. Identifikácia obstarávateľa 

Názov: Základná škola s Materskou školou Zsigmonda Móricza – Móricz Zsigmond Alapiskola 

és Óvoda 

Adresa: Hlavná 193, 930 02 Orechová Potôň 

Zastúpený: Mgr. Anikó Fekete, riaditeľka školy a školských zariadení 

IČO: 36086606 

DIČ: 2021439134 

Bankové spojenie: VÚB banka a. s.  Dunajská Streda 

Číslo účtu: 1635509454/0200 

Kontaktná osoba ohľadne odbornej špecifikácie: Mgr. Anikó Fekete, mobil: +421 907 037 838 

Email: nagyfa11@gmail.com 

2. Predmet obstarávania: Výmena okien 

3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa  § 269 ods. 2 a)   Obchodného zákonníka, 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah 

Demontáž drevených okien - montáž plastových okien – murárske práce – vonkajšie parapety 

šírka 300mm – vnútorné parapety šírka 300mm – maľby ostenia – sieťky proti hmyzu na 

výklopové okná 16 ks – likvidácia starých okien – vnútorné žalúzie biele. 

Počet okien: 

Dvojkrídlové okná O + S, vonkajší rozmer 120 x 210 v počte 17 ks, 

Dvojkrídlové okná O + S, vonkajší rozmer 150 x 210 v počte 13 ks, 

Rámy s pevnou  zasklenou, nepriehľadnou  plastovou výplňou  v rozmeroch 103 x 80 v počte 

4 ks.  

Farba biela. 

5. Zmluvná cena 

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  

Výpočet na počet okien 

6. Lehota a miesto na prekladanie ponúk: 16. 12. 2014 do 8.00 hod., na adresu uvedenú 

v bode 1.  

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 

Lehota splatnosti faktúr bude 60 dňová. Ostatné detaily budú upresnené v Zmluve o dielo s 

úspešným uchádzačom.  
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8. Obsah ponuky 

1. Identifikačné údaje uchádzača 

2. Cena rozpísaná podľa výkazu výmer, ktorý je prílohou č. 1 výzvy na predloženie cenovej 

ponuky.  

3. Kópia výpisu z obchodného registra uchádzača. 

Ponuky sa predkladajú v 1 originálnej verzii. 

9. Kritéria na hodnotenie ponúk 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena v EUR bez DPH. 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý predmet 

obstarávania. O úspešnosti ponuky budú uchádzači informovaní. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponúk nebude hodnotená. Rovnako aj 

neúplná ponuka (napr. chýbajúci požadovaný doklad, neocenené všetky položky výkazu 

výmer) – bude z hodnotenia vylúčená. 

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou 

konať za uchádzača. 

10. Ďalšie informácie 

Predmet verejného obstarávania je považovaný za zákazku s nižšou predpokladanou 

hodnotou, ako 1000 EUR, ktorá nie je ani nadlimitná, ani podlimitná a nie je bežne dostupná 

na trhu. (bežná dostupnosť na trhu je vymedzená §9b zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov) 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak 

presahujú finančné  možnosti verejného obstarávateľa.  

Obchodné vzťahy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom sa budú riadiť 

Odchodným zákonníkom. 

Dátum: 11. 12. 2014 

        

 

  _______________________ 

                    Mgr. Anikó Fekete 

                     riaditeľka ZŠ s MŠ 


