
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní  

 

Vás žiadame 

o predloženie cenovej ponuky na  

 

„Oprava a maľovanie oplotenia ihriska“ 

 

IDENTIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

      

Názov:  ZŠ Hrnčiarska 13 

V zastúpení:    Mgr. Jarmila Oravcová  

Adresa:          Hrnčiarska 13, 066 22  Humenné 

IČO:              35519151 

Tel. č.:   775 4825 

E-mail:              skola@zshrnche.edu.sk  

 

     

Podmienky súťaže: 

 

1. Názov zákazky: „Oprava a maľovanie oplotenia ihriska“  

2. Druh zákazky: stavebné práce 

3. Opis zákazky:                                                                                                                        

Predmetom zadania zákazky je oprava poškodeného oplotenia v dĺžke cca 25 m, práce budú 

spočívať v spevnení železnej konštrukcie a obetonovaní poškodených častí plota. Maľovanie je 

potrebné realizovať len na tej časti oplotenia, ktoré ešte nie je natreté, je potrebné naniesť  

vrchný krycí náter cca 1956 m
2
. 

4. Cenu  za  realizáciu   požadovaných   prác  je  potrebné  stanoviť  zo  strany predkladateľa 

cenovej ponuky na základe vykonanej obhliadky staveniska na Základnej škole, Hrnčiarska 13, 

066 22  Humenné – areál futbalového ihriska. Požadovaná lehota na realizáciu stavebných prác 

je do 14 kalendárnych dní od podpísania zmluvy.   

5. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov obstarávateľa. Splatnosť faktúry je 

minimálne 14 dní od doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi 

preddavok. Platba sa uskutoční na základe  skutočne vykonaných prác a predložených faktúr,  

po zrealizovaní a prevzatí diela, ktoré bude bez závad.  

6. Predpokladaná hodnota celej zákazky je 1. 650 EUR bez DPH.   

7. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú konečnú celkovú cenu v EUR. Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia 

cena, t. j. celková najnižšia cena za celý predmet obstarávania  aj s DPH vyjadrená v EUR. 

8. Cenovú ponuku je potrebné predložiť v uzavretej obálke s označením „Súťaž –  Oprava a 

maľovanie oplotenia ihriska – neotvárať“ Na obálke je potrebné uviesť obchodné meno 



a sídlo, resp. miesto podnikania predkladateľa cenovej ponuky. 

    9. Cenovú ponuku je potrebné doručiť buď osobne alebo poštou na adresu: Základná škola, 

Hrnčiarska 13, 066 22  Humenné. Lehota na doručenie cenovej ponuky sa stanovuje do 

18.10.2013 do 10.00 hodiny. Po vyhodnotení ponúk bude uzavretá  zmluva o dielo s úspešným 

uchádzačom.  

 

 

 

 S pozdravom 

 

 

 

           Mgr. Jarmila Oravcová 

                   riaditeľka školy 


