
 

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

niektorých zákonov 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Štátna školská inšpekcia 

Sídlo:   Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 

IČO:   31797857 

Telefón:                         +421 2 654 118 86 

Fax:                               +421 2 654 118 84 

Kontaktná osoba:        Ing. Tomáš Elexhauser 

e-mail:                           Tomas.Elexhauser@ssiba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Dodávka a montáž podlahovej krytiny  

3. Opis predmetu zákazky:  Dodávka a montáž koberca, Ul. Cyrila a Metoda 23, Žiar nad 

Hronom 

Podrobná špecifikácia – výkaz výmer je samostatnou prílohou tejto výzvy. 

Ocenený výkaz výmer – rozpočet – bude súčasťou predkladanej cenovej ponuky. 

Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby 
získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky 
spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.  

       Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na tel. čísle      
   0905 333 995   u kontaktnej osoby  obstarávateľa. 

  Na adrese: Štátna školská inšpekcia, Ul. Cyrila a Metoda 23, Žiar nad Hronom 

 
 Lehota uskutočnenia predmetu zákazky: do 21 dní od uplatnenia objednávky. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  1800,-  € bez DPH. 

5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za uskutočnenie predmetu zákazky 

vrátane DPH. 

6. Podmienky účasti uchádzačov:  

 Fotokópia, alebo scan dokladu o oprávnení uskutočňovať predmet zákazky. 

7. Miesto a lehota na predloženie ponúk:        Štátna školská inšpekcia 

                                                                        Odbor ekonomický   

                                                                        Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 
                                      do 10.12.2015   do 09.00 hod,  faxom , mailom   alebo   poštou.  
Obsahom ponuky bude: 
- ocenený výkaz výmer – rozpočet, ktorý je prílohou tohto zadania zákazky  
- podmienky účasti. 

8.   Miesto uskutočnenia predmetu zákazky:  Štátna školská inšpekcia, Staré Ul. Cyrila 

a Metoda 23, Žiar nad Hronom 

9. Ďalšie informácie:  

Cena za predmet zákazky bude stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR  č. 18/1996 Z.z. o  
cenách v znení neskorších predpisov, bude vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku dňu 
predloženia cenovej ponuky, bude vypočítaná na základe vecnej špecifikácie, stanovenej na základe 
výkazu výmer - popisu prác a dodávok na vymedzenú mernú jednotku vrátane jej množstva a podľa 
podmienok stanovených v tomto zadaní. Cena zákazky bude špecifikovaná rozpočtom. Rozpočet 
spracuje uchádzač tak, že ocení jednotlivé položky výkazu výmer, ktorý je prílohou zadania tejto 
zákazky. Ocenenie týchto položiek výkazu výmer uchádzač vykoná podľa podmienok, ktoré sú 
uvedené nižšie. 
V cene bude zahrnutá cena všetkých činností, prác a dodávok  v rozsahu stanovenom  výkazom výmer 

a v rozsahu stanovenom zadaním tejto zákazky. Všetky náklady súvisiace s uskutočnením  predmetu 

zákazky, ktoré bude potrebné vynaložiť na uskutočnenie predmetu zákazky podľa tohto zadania, ako aj 



všetky činnosti a záväzky, ku ktorým sa uchádzač zaviaže v cenovej ponuke, budú započítané 

v cenách jednotlivých položiek rozpočtu.  

Cena bude uvedená v členení: 

cena predmetu zákazky celkom bez DPH ………………………… eur 

sadzba DPH v % ……………………………………….. 

výška DPH …………………………………. …………….. ...........eur 

cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH ………………….. ...eur 

Zmena dohodnutej ceny diela nie je možná (doporučuje sa vykonať obhliadku miesta uskutočnenia 

predmetu zákazky). 

Podkladom pre spracovanie ponukového rozpočtu uchádzača, ktorý predkladá uchádzač vo svojej 
cenovej ponuke  je výkaz výmer a toto zadanie zákazky. Uchádzač v rozpočte dodrží skladbu výkazu 
výmer, dodrží názov položiek podľa výkazu výmer,  nebude meniť ich názvy, popis, rozsah ani obsah. . 
Uchádzač v rozpočte dodrží číslovanie, kódovanie a poradie jednotlivých položiek tak, ako sú 
položky zostavené a označené vo výkaze výmer. Uchádzač ocení každú položku čiastkou v eur, 
žiadna položka nemôže zostať neocenená. 

  V prípade, že položky výkazu výmer obsahujú špecifikácie, ktoré odkazujú na konkrétneho 
výrobcu,  výrobný postup, značku, patent, typ, miesto alebo oblasť pôvodu alebo výroby, uchádzač len 
tieto môže nahradiť ekvivalentnými špecifikáciami s minimálne takými kvalitatívnymi a technickými 
parametrami aké sú stanovené pre  tovar takto uvedený vo výkaze výmer. Položky, v ktorých 
uchádzač nahradil špecifikácie stanovené výkazom výmer ekvivalentnými špecifikáciami, vo 
svojom ponukovom rozpočte zvýrazní. Ak uchádzač použije ekvivalentné špecifikácie, všetky ich 
technické parametre uvedie vo svojej ponuke. 

             Preddavok verejný obstarávateľ neposkytuje. 

 Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


