
 
 

	

ZŠ F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským 
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola 
Ul. V. Palkovicha č. 3, 946 03  Kolárovo 

tel./fax. 035/7771362, e-mail: iskola.rakoczi@gmail.com 
IČO: 37861174     DIČ: 2021627663  

 
 
 
 
 
 
 

Naše číslo      Kolárovo 
497/2016       24. 11. 2016 
 
Vec: Sprievodný list výzvy na predloženie cenovej ponuky 
 
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru a služieb  pre 
výmenu podlahy telocvične ZŠ. 

CPV kód:  45212222-8 Stavebné práce na telocvičniach 	
 
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu 
verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný 
predmet zákazky zadávaný postupom podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s výzvou na 
predkladanie ponúk. 
 
S pozdravom 

 
 

PaedDr. Judit Bagita 
riaditeľka ZŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: Výzva na predloženie cenovej ponuky s tabuľkou: „Návrh na plnenie kritérií“	  



VÝZVA na predloženie ponuky 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa (VO): 
 

Úradný názov: ZŠ F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským  
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola  

Sídlo VO: ZŠ F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským  
II. Rákóczi Ferenc Alapiskola  

    V. Palkovicha 3 
    946 03 Kolárovo 
Zastúpený:   PaedDr. Judit Bagitou, riaditeľkou ZŠ 
IČO:    37861174  
DIČ     2021627663 
IČDPH:   nie 
 
Kontaktná osoba za VO: PaedDr. Judit Bagita   
Telefón:   035/7771362 
E-mail:   iskola.rakoczi@gmail.com 
Web:    rakoczi.szm.com 

2. Predmet a rozsah zákazky: 
 
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade s §117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO). 
 
Názov predmetu zákazky:  Výmena podlahy telocvične ZŠ Františka Rákócziho II. 
s VJM, ul. V. Palkovicha 3, Kolárovo 
 

2.1. Opis predmetu zákazky:  
Výmena podlahy telocvične ZŠ, vrátane súvisiace opravné - rekonštrukčné práce 
podkladového betónu a montáž novej podlahovej krytiny v celkovej výmere 250 m2. 

 
2.2. Nomenklatúra - Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
Hlavný predmet obstarávania: stavebné práce na telocvičniach 
CPV kód:  45212222-8 
Vedľajší predmet obstarávania: podlahová krytina 
CPV kód: 44112200-0  

 
3. Komplexnosť dodávky 

Predmet zákazky  nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý 
predmet zákazky.  
Cenová ponuka má obsahovať položky:  
- Odstránenie starej podlahovej krytiny 
- Vyrovnávacie, opravné práce podkladového betónu 
- Dodávka a montáž novej podlahovej krytiny (športový povrch - drevený)  
- Náter čiar (pre športy: hádzaná a basketbal) 
 

CPV číslo položky opis 
45212222 8 stavebné práce na telocvičniach 



4. Zdroj finančných prostriedkov 
Zákazka bude financovaná: z prostriedkov účelovej dotácie od zriaďovateľa ZŠ – Mesto 
Kolárovo.  

 
5. Miesto dodania predmetu zákazky: 

ZŠ F. Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, 
V. Palkovicha 3, 946 03 Kolárovo  
Dodávku prevezme: PaedDr. Judit Bagita, riaditeľka ZŠ  
Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 19.000,00 € s DPH 
Bola určená v zmysle v súlade so zákonom ZVO. Ponúkaná cena musí obsahovať všetky  
výdavky aktivity a nesmie sa meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane poskytovateľa.  

 
6. Typ zmluvy   

Vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvoria:  
„Opis predmetu zákazky“ podľa bodu č. 2.1. tejto výzvy, „Spôsob určenia ceny“ podľa 
prílohy číslo 3 tejto výzvy a „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ podľa 
prílohy číslo 6 tejto výzvy. 

 
7. Lehota viazanosti ponuky  

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 
uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je verejným obstarávateľom stanovená vzhľadom 
na čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom a 
končí dňom 14. 12. 2016 
 

8. Predkladanie cenových ponúk 
Jazyk ponuky: Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie 
podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť 
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho (slovenského) 
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka. 
8.1. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

a) Navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle  zákona 
č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov.  

b) Návrhy cien majú byť zapracované do „Návrhu na plnenie kritérií“ podľa   prílohy 
číslo 4 tejto výzvy.  

8.2. Náklady na ponuku 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na 
výsledok verejného obstarávania.  

 
9. Predloženie ponuky 

9.1. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač môže vo verejnom obstarávaní 
predložiť na  predmet zákazky iba jednu ponuku.  

9.2. Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 09. 12. 2016 do 15:30 hod. osobne, 
alebo poštou na adresu podľa bodu 1 tejto výzvy.  

9.3. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená 
verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. 

9.4. Po uplynutí  lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky 
odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na 
predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava 
zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po 
uplynutí lehoty na podávanie ponúk; 



9.5. Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach. Obálka 
musí byť zreteľne označená nápisom „Verejné obstarávanie -  výmena podlahy 
telocvične ZŠ - neotvárať!“, ako aj obchodným názvom uchádzača! 
 

10. Podmienky účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia podľa  ZVO a preukázať ich splnenie dokladmi:    

10.1. Uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi na splnenie podmienok 
účasti:  

1) Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky. Daný doklad môže záujemca 
nahradiť aj potvrdením o zapísaní záujemcu do zoznamu podnikateľov vedenom 
Úradom pre verejné obstarávanie. 

2) Vyhlásenie uchádzača, že predložené údaje a doklady sú pravdivé a kompletné.  
3) Vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami súťaže. 
4) Návrh na plnenie kritérií, podľa prílohy č. 4 tejto výzvy.  

 
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:   

Najnižšia cena. 
 
12. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

1) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača  za podmienok: splnil všetky 
podmienky účasti a ponúkol  najnižšiu cenu. 

2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
obstarávanie zrušiť v prípade ak: 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným 

v tejto výzve; 
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 
- nebude predložená ani jedna ponuka. 

3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky 
alebo zrušiť verejné obstarávanie.  
 

12.1. Vyhodnotenie ponúk (návrhy na plnenie kritérií) z hľadiska požiadaviek na 
predmet zákazky: 

a) Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejnej súťaže budú komisiou 
vyhodnocované podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v prílohe č. 5  tejto 
výzvy. 

b) Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 
ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve 
a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými a účinnými v čase predkladania ponuky.  

c) Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky bude zo súťaže 
vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky 
s uvedením dôvodu vylúčenia. 

d) Ponuky  sa vyhodnocujú podľa prílohy číslo 5: „Kritéria na hodnotenie ponúk 
a pravidlá ich uplatnenia“ tejto ponuky.   

 
13. Uzatváranie dodatkov pri plnení zmluvy 

Na uzatváranie dodatkov sa vzťahuje ZVO. 
 
 
 



14. Prílohy tejto výzvy ktoré  tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, ktorými sú:  
Príloha č. 1 -  Identifikačné údaje uchádzača  
Príloha č. 2 - Vyhlásenie uchádzača  
Príloha č. 3 - Spôsob určenia ceny 
Príloha č. 4 - Návrh plnenia kritérií 
Príloha č. 5 - Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 
Príloha č. 6 - Obchodné podmienky 
 
 
 
V Kolárove, dňa 24. 11. 2016 

 
 
 
   

PaedDr. Judit Bagita 
riaditeľka ZŠ 

 
 
 

 
 
 
  



Príloha č. 1        
Predmet zákazky:  Výmena podlahy telocvične ZŠ Františka Rákócziho II. s VJM, ul. V. 
Palkovicha 3, Kolárovo 
 
 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA/ ZÁUJEMCU 
 
 
Obchodný názov : 
Sídlo podnikania: 
Štát: 
Štatutárny zástupca: 
Kontaktné údaje :                     
IČO: 
DIČ:       
IČDPH: 
Banka: 
IBAN: 
Kontaktná osoba: 
Tel., email kontaktnej osoby: 
 
 
Dátum:  
 
 
 
 
       meno, priezvisko, postavenie, podpis 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Príloha č. 2   
Predmet zákazky:  Výmena podlahy telocvične ZŠ Františka Rákócziho II. s VJM, ul. V. 
Palkovicha 3, Kolárovo 
 
 

Vyhlásenie 
 

          Uchádzača/záujemcu: 
 

 
............................................................................................................................................ 

 
 
1. Vyhlasujem(e), že súhlasím(e) 

a)  s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Výmena podlahy 
telocvične ZŠ Františka Rákócziho II. s VJM, ul. V. Palkovicha 3, Kolárovo“, ktoré 
určil verejný obstarávateľ. 

b) s „Opisom predmetu zákazky“ uvedeným v bode 2.1. tejto výzvy  
c) so „Spôsobom určenia ceny“ uvedeným v prílohe č. 3 tejto výzvy,  
d) s  „Obchodnými podmienkami uvedenými v prílohe číslo 6  tejto výzvy, 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a 
úplné.  
 

3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v 
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 
 
 
 
 
 
 

Dátum: .........................................                       Podpis: ............................................  
(vypísať meno, priezvisko a funkciu 

oprávnenej osoby uchádzača) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Príloha č. 3 
Predmet zákazky:  Výmena podlahy telocvične ZŠ Františka Rákócziho II. s VJM, ul. V. 
Palkovicha 3, Kolárovo 
 
 

Spôsob určenia ceny zákazky 
 

„Výmena podlahy telocvične ZŠ Františka Rákócziho II. s VJM,  
ul. V. Palkovicha 3, Kolárovo“ 

 
1. Cena  musí byť stanovená  v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení 

neskorších predpisov.  
2. Navrhovaná  cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa 

nesmie meniť počas doby realizácie zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na 
základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.  

3. Uchádzačom navrhovaná  cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve 
desatinné miesta. 

4.  Navrhovaná celková cena musí obsahovať cenu, ktorá zohľadní požiadavky na 
predmet zákazky. 

5. Jednotlivé zložky ceny v prípade, keď ich charakter vyžaduje osobitné vyčíslenie treba 
uviesť konkrétne,  nie len s odvolávkou na príslušný právny predpis.  

6. Ceny podľa horeuvedených  uchádzač zapracuje do „ Návrhu na plnenie kritérií 
podľa prílohy č. 4 tejto výzvy.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Príloha č. 4 
Predmet zákazky:  Výmena podlahy telocvične ZŠ Františka Rákócziho II. s VJM, ul. V. 
Palkovicha 3, Kolárovo 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom  
na vyhodnotenie ponúk 

 
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena (za dodanie celého predmetu zákazky v 
EUR vrátane DPH.) 
Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať 
všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 
že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 
 
 
 
Vyplní uchádzač: 
  
Obchodné meno uchádzača:  
Štatutárny zástupca:  
Sídlo uchádzača:  
IČO uchádzača:  
DIČ uchádzača:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Č. účtu:  
Telefón/e-mail:  
Cena v € bez DPH za celý predmet zákazky:  
DPH:  
Cena v € s DPH za celý predmet zákazky:  
 
 
Položka 

Cena 
bez DPH DPH Cena 

s DPH 
    
    
    
    
    
    
    
Celková cena zákazky:    
 
Miesto a dátum:  
 
 
 
 
 

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača  



Príloha č. 5 
 

Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 
 
Víťazom verejného obstarania bude uchádzač, ktorý predložil najnižšiu cenu na predmet 
zákazky podľa prílohy č. 4 podľa posledného riadku: “ zmluvná cena spolu v €:“ 
 
Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré neboli vylúčené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Príloha č. 6        
Predmet zákazky:  Výmena podlahy telocvične ZŠ Františka Rákócziho II. s VJM, ul. V. 
Palkovicha 3, Kolárovo 

 
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky 

 
Verejný obstarávateľ svoje obchodné podmienky uskutočňovania predmetu zákazky uvedie 
do obchodných zmluvných podmienok, ktoré budú v plnom rozsahu súčasťou zmluvy, ktorú 
uzavrie verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.  
 
Úspešný uchádzač preberie verejným obstarávateľom vypracované obchodné zmluvné 
podmienky a môže do svojho návrhu doplniť len také obchodné podmienky, ktoré nie sú v 
rozpore s výzvou a súťažnými podkladmi a nevymykajú sa obvyklým zmluvným 
podmienkam, ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa. 
 
Vyžadované prílohy zmluvy: 
Príloha č. 1 – Rozpočet v písomnej forme  
Príloha č. 2 – Časový harmonogram realizácie prác – rozpracovaný na jednotlivé týždne 
Príloha č. 3 – Čestné prehlásenie o neporušovaní zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov  
Vyžadované prílohy zmluvy, predloží verejnému obstarávateľovi až úspešný uchádzač k 
termínu podpisu zmluvy. 
 
Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, predložená ponuka, ako aj zmluva (ak ide 
o úspešného uchádzača) musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny 
uchádzačov alebo zástupcom člena skupiny uchádzačov, ktorý je oprávnený konať v mene 
člena skupiny uchádzačov v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj 
v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto 
úkonu.  
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak 
sa zmluvné podmienky v návrhu zmluvy budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, 
ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa alebo predložená ponuka presiahne objem 
pridelených finančných prostriedkov na realizovanie predmetu zákazky. 
 


