
 
 

 

Výzva na predloženie ponúk. 

I. Všeobecné informácie. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

Názov organizácie:  Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 

Sídlo organizácie: Kúpeľná 2, 08001 Prešov  

IČO:  36165620 

DIČ: 2021458494  

Zastúpený: PaedDr. Eva Bilišňanská, riaditeľka školy 

Telefón:  +421 517732860; +421 517596321 

Kontaktné miesto: Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01Prešov 

Kontaktná osoba: Marta Ličáková 

Telefón:  +421 517732860; +421 517582762 

E-mail:  licakova.marta@zskuppo.sk 

2. Postup verejného obstarávania. 

Zákazka je zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/ 2006 o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“). 

3. Druh predmetu zákazky. 

Stavebné práce.  

4. Financovanie predmetu zákazky.  

Zákazka je financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa.  

II. Predmet zákazky 

1. Názov predmetu zákazky. 

Rekonštrukcia učebne 27 v ZŠ Kúpeľná Prešov. 

2. Členenie predmetu zákazky. 

Predmet zákazky sa člení na 2 samostatné časti. 

Časť 01 – Stavebné úpravy učebne 27. 

Časť 02 – Rekonštrukcia elektroinštalácie učebne 27. 

Ponuku je potrebné predložiť minimálne na jednu z dvoch vyššie uvedených samostatných častí 

predmetu zákazky. 
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3. Opis a špecifikácie predmetu zákazky. 

Časť 01 – Stavebné úpravy učebne 27. 

a) Búranie priečok z tehál, búranie muriva priečok zo sklenených tvárni, vyvesenie drevených 

okenných rámov, demntáž kovovej zárubne, vybúranie kanalizačného a vodovodného potrubia, 

odstránenie keramického obkladu, odvoz sute. 

b) Priečky z presných tvárnic YTONG alebo ekvivalentných, úprava povrchov penetráciou, 

vyspravenie stien po osekaní obkladu, vnútorná omietka stien maltou YTONG štuk alebo 

ekvivalentnej, potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou. 

c) Nanesenie samonivelizujúceho poteru na podlahu. 

d) Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt. 

e) Opravy vnútorných omietok. 

f) Dodávka a montáž. 

g) Vnútorná kanalizácia – zhotovenie vnútornej kanalizácie z novodurových rúr. 

h) Vnútorný vodovod. 

i) Dodávka a montáž zárubne a dverí. 

j) Dodávka a lepenie povlakových podláh z PVC. 

k) Maľby a nátery. 

Časť 02 – Rekonštrukcia elektroinštalácie učebne 27. 
a) Kompletná dodávka a montáž novej elektroinštalácie, 

b) Vyhotovenie technickej dokumentácie zhotovenej elektroinštalácie podľa skutkového stavu. 

c) Zabezpečenie vykonania revízie zhotovenej elektroinštalácie a dodanie revíznej správy odborne 

spôsobilou osobou v zmysle platnej legislatívy vzťahujúcej sa na zhotovenú elektroinštaláciu. 

III. Obchodné a zmluvné podmienky. 

1. Výsledkom verejného obstarávania budú objednávky, vystavené pre každú samostatnú časť 

predmetu zákazky.  

2. Požadovaná lehota zhotovenia predmetu zákazky.  

Do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

3. Miesto zhotovenia predmetu zákazky. 

Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01Prešov. 

4. Požadované záruky. 

60 mesiacov na stavebné a elektroinštalačné práce a u materiálových položiek podľa záruky 

poskytnutej ich výrobcom. 

5. Platobné podmienky. 
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a) Zálohová platba nie je možná. 

b) Platba na základe faktúry, vystavenej po zhotovení kompletného predmetu zákazky zhotoviteľom 

a jeho prevzatí verejným obstarávateľom. 

c) Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

6. Spôsob preukázania splnenia požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky.  

Splnenie požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky sa preukazuje predložením Čestného 

vyhlásenia o tom, že sa zoznámil  s obchodnými a zmluvnými podmienkami uvedenými v čl. III tejto 

výzvy a spôsobom určenia ceny za predmet zákazky uvedenými v čl. V tejto výzvy a že s nimi 

súhlasí.  

Vzor Čestného vyhlásenie uchádzača k obchodným a zmluvným podmienkam“ je uložený v súbore 

„F01_CestneVyhlasenie“ na priloženom CD. 

IV. Podmienky účasti. 

1. Požadované podmienky účasti: 

a) Osobné postavenie - Uchádzač musí byť oprávnený zhotoviť predmet zákazky. 

2. Preukázanie splnenia požiadaviek na podmienky účasti v tomto verejnom obstarávaní. 

a) Splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa Čl. IV bod 1 písm. a) tejto 

výzvy sa preukazuje predložením originálu alebo overenej kópie dokladu o tom, že uchádzač je 

oprávnený zhotoviť predmet zákazky.  

b) Uchádzač môže v ponuke nahradiť doklad podľa Čl. IV ods. 2 písm. a) tejto výzvy 
predložením čestného vyhlásenia o tom, že je oprávnený zhotoviť predmet zákazky. Ak bude 

uchádzač, ktorý k preukázaniu splnenia podmienky účasti podľa Čl. IV bod 1 písm. a) tejto výzvy 

predložil v ponuke čestné vyhlásenie, vyhodnotený ako úspešný, predloží v lehote najneskôr 5 

pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky v origináli alebo v overenej kópii 

doklad o oprávnení zhotoviť predmet zákazky.  

Vzor Čestného vyhlásenie uchádzača o oprávnenosti k zhotoveniu predmetu zákazky je v súbore 

„F01_CestneVyhlasenie“ na priloženom CD. 

V. Cena a spôsob jej určenia. 

1. Uchádzač k vypracovaniu návrhu ceny za každú samostatnú časť predmetu zákazky použije 

dokument Výkaz výmer, uvedený v priložených súboroch „F02a_VykazVymer_Cast01.xlsx“ a 

„F02b_VykazVymer_Cast02.xlsx“. 

2. Jednotlivé položky v cit. Výkazoch výmer je potrebné oceniť ponukovými cenami a priložiť ako súčasť 

ponuky v prílohe k formuláru „Ponuka“ pre každú časť predmetu zákazky, o ktorú sa uchádzač 

uchádza. Je nutné oceniť všetky položky jednotkovými cenami, cenami za položky a uviesť súčet 

cien. Ceny uvedené vo výkaze výmer sa zaokrúhľujú na tri desatinné miesta. 

3. Ak je uchádzač platcom DPH uvedie  cenu bez DPH, hodnotu DPH a Celkovú cenu do ktorej bude 

zahrnutá aj DPH, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie.  
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Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH neuvádza ani sadzbu a ani hodnotu DPH ale uvedie len Celkovú 

cenu. 

4. Uchádzač uvedie celkovú cenu za každú samostatnú časť predmetu zákazky o dodanie ktorej sa 

uchádzač uchádza, v dokumente Ponuka, priloženom v súbore „F04_Ponuka.xlsx“ 

5. Celková cena za samostatnú časť predmetu zákazky bude zároveň návrhom uchádzača na plnenie 

kritéria Celková cena za príslušnú samostatnú časť predmet zákazky. 

6. Uvádzané počty, množstvá, ako aj názvy jednotlivých položiek uvedené v cit. Výkaze výmer nie je 

prípustné meniť. 

7. Cena sú maximálne a nebude možné ich meniť smerom hore, musia byť stanovené v zmysle zákona 

NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

8. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k zhotoveniu 

príslušnej časti predmetu zákazky na mieste stavebných prác a primeraný zisk. Uchádzačovi 

nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu 

zákazky. 

VI. Lehota viazanosti. 

Ponuka bude platná do 20.02.2016. 

VII. Obsah a vyhotovenie ponuky a dokladov predkladaných spolu s ponukou. 

1. Obálka s ponukou musí obsahovať: 

a) Vyplnený a podpísaný formulár “Ponuka” , 
Uchádzač môže k vypracovaniu ponuky použiť formulár Ponuka uvedený vo formulári Ponuka 

uloženom v súbore „F03_Ponuka“ priloženom k tejto výzve 

b) Ocenený a podpísaný výkaz výmer, vyhotovený podľa čl. V tejto výzvy, za každú časť predmetu 

zákazky o dodanie ktorej sa uchádzač uchádza. 

c) Doklady podľa čl. III. ods. 6 tejto výzvy k preukázaniu splnenia požiadaviek na obchodné 

a zmluvné podmienky.  

(Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky) 

d) Doklady podľa čl. IV ods. 2 k preukázaniu splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia.  

(Výpis z OR, ŽR alebo čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že je oprávnený zhotoviť predmet 

zákazky.) 

Všetky vyššie uvedené doklady sa predkladajú v origináloch alebo v overených kópiách. 
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VIII. Lehota a miesto na predloženie ponuky. 

1. Ponuka a všetky doklady podľa Odd. VII tejto výzvy musia byť predložené v uzavretej obálke 

označenej heslom „Neotvárať – ponuka – Rekonštrukcia 27“ najneskôr do 15.02.2016 do 13.00 
hod. osobne alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I ods. 1 tejto výzvy. 

2. Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatý a bude vrátený 

uchádzačovi neotvorený. 

 

IX. Kritériá na vyhodnotenie ponúk.  

Hodnotenie pre každú samostatnú časť predmetu zákazky bude vykonané podľa kritéria Celková 

cena za príslušnú hodnotenú časť predmetu zákazky. 

X. Vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk. 

1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na podmienky účasti uvedené v Čl. IV tejto 

výzvy hodnotením “Splnil/Nesplnil”.  Do vyhodnotenia ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, 

uvedených v Čl. IX  tejto výzvy, budú zaradené len tie ponuky uchádzačov, ktoré budú hodnotené 

hodnotením “Splnil”. Ponuky ostatných uchádzačov nebudú zaradené do hodnotenia podľa kritérií 

na vyhodnotenie ponúk.  

2. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedené v Čl. II tejto 

výzvy, obchodné a zmluvné podmienky uvedené v Čl. III tejto výzvy a požiadavky na spôsob určenia 

ceny uvedené v Čl. V tejto výzvy hodnotením “Splnil/Nesplnil”.  Do vyhodnotenia ponúk podľa kritérií 

na vyhodnotenie ponúk, uvedených v ods. IX  tejto výzvy, budú zaradené len tie ponuky uchádzačov, 

ktoré budú hodnotené hodnotením “Splnil”. Ponuky ostatných uchádzačov nebudú zaradené do 

hodnotenia podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk.  

3. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov za každú samostatnú časť 

predmetu zákazky podľa hodnoty navrhovanej celkovej ceny za príslušnú hodnotenú časť predmetu 

zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka uchádzača s najnižšou ponúknutou 

cenou sa umiestni na 1. mieste poradia a bude úspešnou pre príslušnú hodnotenú časť predmetu 

zákazky.   

4. Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia 

uchádzačov za tú samostatnú časť predmetu zákazky o dodanie ktorej sa uchádzač uchádzal. 

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku akceptuje,  vyzve ho k uzavretiu zmluvy o dielo 

na príslušnú časť predmetu zákazky a k predloženiu dokladov, ktoré v ponuke nahradil čestným 

vyhlásením. Ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky.  

5. Ak úspešný uchádzač nepredloží cit. doklady alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu 

súčinnosť potrebnú k uzavretiu zmluvy tak, aby táto mohla byť uzavretá v lehote do 5 pracovných 

dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže vyzvať na 

uzavretie Zmluvy uchádzača, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil 

druhý v poradí nepredloží cit. doklady alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 
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potrebnú k uzavretiu Zmluvy na dodanie predmetu zákazky tak, aby táto mohla byť prevzatá v lehote 

do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže 

vyzvať na uzavretie Zmluvy uchádzača, ktorí sa umiestnil ako tretí v poradí. 

Prílohy:  

4 - podľa vyššie uvedeného textu. 

 
V Prešove, dňa 11.02.2016. 
 
Vypracoval:  Ing. Dušan Mihok     
 
 
Schválil: 

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

  PaedDr. Eva Bilišňanská 
  riaditeľka školy 



Názov predmetu zákazky: 

Rekonštrukcia učebne 27 v ZŠ Kúpeľná Prešov 

Časť 01 – Stavebné úpravy učebne 271 

Časť 02 – Rekonštrukcia elektroinštalácie učebne 271 

Čestné vyhlásenia uchádzača 
Dolu podpísaný  oprávnený zástupca právnickej/fyzickej2 osoby: 

 

obchodné meno:   

adresa sídla:   

IČO:   

zastúpený:   

 

 

Čestne vyhlasujem, že som sa zoznámil  s obchodnými a zmluvnými podmienkami 

uvedenými verejným obstarávateľom v čl. III výzvy na predloženie ponuky a spôsobom 

určenia ceny za predmet zákazky uvedeným v čl. V výzvy na predloženie ponuky a že s nimi 

súhlasíme a v prípade ak bude naša ponuka vyhodnotená ako úspešná, zhotovíme predmet 

v zmysle obchodných a zmluvných podmienok požadovaných verejným obstarávateľom v čl. 

III Výzvy na predloženie ponuky. 

 

Čestne vyhlasujem, že som sa zoznámil  s podmienkami účasti uvedenými verejným 

obstarávateľom v čl. IV výzvy na predloženie ponuky a že sme oprávnený zhotoviť stavebné 

práce, ktoré sú predmetom zákazky a v prípade ak bude naša ponuka vyhodnotená ako 

úspešná, predložíme v lehote najneskôr 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o 

prijatí ponuky, v origináli alebo v overenej kópii doklad o oprávnení zhotoviť predmet 

zákazky. 

 

V ......................, dňa ............................. 

 

 

 .............................................................. 
 ..................................... 
 
 (pečiatka, meno, priezvisko,  
 funkcia a podpis oprávnenej osoby) 
	

																																																								
1	Nehodiace	sa	škrtnúť	
	



Rozpočet Stavebné úpravy / Stavebné práce HSV+PSV

Strana 1 z 7    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585

Odberateľ: ZŠ Kupeľná, Prešov

Dodávateľ: Dátum: 

Stavba Stavebné úpravy

Objekt Stavebné práce HSV+PSV

Prehľad rozpočtových nákladov
Por.č. Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

Práce HSV

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

1  342272122
Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500 PD, 150 × 249 × 
599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu m2   1,210   0,00   0,00   0,185   0,000

2  342272131 Vymurovanie piliera z tvárnic YTONG hr.150mm m2   0,590   0,00   0,00   0,036   0,000

3  389941011 D+M - Kotvenie  kotvy pri oprave steny ks   6,000   0,00   0,00   0,006   0,000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,230   0,000

ÚPRAVA POVRCHOV

4  612401992 Penetrácia podkladu pred omietkou M2   12,350   0,00   0,00   0,001   0,000

5  612471411
Úprava vnútorných  stien, nanášaním, s vyhladením plsťou hr. 2 mm-
štuk m2   3,950   0,00   0,00   0,017   0,000

6  612473182 Vyspravenie vnútorných stie po osekaní obkladu zo suchých zmesí m2   3,950   0,00   0,00   0,138   0,000

7  612474100 Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG-štuk m2   8,400   0,00   0,00   0,034   0,000

8  612481119 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou vtlačených do tmelu m2   8,400   0,00   0,00   0,016   0,000

9  627991039 Výplň škáry trvale pružným tmelom-rýha M   4,000   0,00   0,00   0,000   0,000

10  632451044 Samonivelizujúci poter hr.10mm M2   57,400   0,00   0,00   0,861   0,000
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Por.č. Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnosť Suť

11  648991113
Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 
200 mm m   2,600   0,00   0,00   0,023   0,000

12  612403399
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy-
voda m2   0,600   0,00   0,00   0,045   0,000

13  612423531
Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou 
štukovou m2   0,600   0,00   0,00   0,037   0,000

14  612462313 Oprava vnútornej steny sanačnou omietkou m2   6,000   0,00   0,00   0,063   0,000

15  627661115 Adhézny mostík m2   57,400   0,00   0,00   0,022   0,000

16  631312141
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez 
poteru rýh v mazaninách m3   0,090   0,00   0,00   0,203   0,000

17  632451451 Doplnenie cementového poteru s hr.do 50mm M2   0,900   0,00   0,00   0,023   0,000

18  642942611 Osad. oceľ. dverných zárubní lisov s plochou do 2,5 m2 KUS   1,000   0,00   0,00   0,053   0,000

19  553319860 Zárubňa oceľová CgU 900x1970mm, ľavá KUS   1,000   0,00   0,00   0,015   0,000

20  5624900350 Plast  Parapet  250x25 mm  m   2,700   0,00   0,00   0,001   0,000
ÚPRAVA POVRCHOV   0,00   0,00   0,00   1,550   0,000

OSTATNÉ PRÁCE

21  962031132 Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 100 mm, m2   15,270   0,00   0,00   0,010   2,993

22  962031133 Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm M2   1,210   0,00   0,00   0,001   0,316

23  962081141 Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic m2   1,750   0,00   0,00   0,001   0,144

24  968061112 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 ks   2,000   0,00   0,00   0,000   0,000

25  968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 ks   1,000   0,00   0,00   0,000   0,000
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26  968062354
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, 
jednokrídlových m2   6,800   0,00   0,00   0,015   0,558

27  968063455 Demontáž kovovej dverovej zárubne m2   1,800   0,00   0,00   0,002   0,148

28  969011121 Vybúranie vodovodného vedenia DN do52 mm, m   6,000   0,00   0,00   0,002   0,078

29  969021111 Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm,  -0,03700t m   5,000   0,00   0,00   0,003   0,185

30  974042565 Vysekanie rýh v betonovej podlahe do hĺbky 100mm a šírky nad 100mm, m   5,000   0,00   0,00   0,000   0,330

31  978059511 Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných m2   3,950   0,00   0,00   0,000   0,269

32  979011131 Zvislá doprava sutiny  ručne do 3.5 m t   5,047   0,00   0,00   0,000   0,000

33  979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t   5,047   0,00   0,00   0,000   0,000

34  979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t   50,470   0,00   0,00   0,000   0,000

35  979081409 Poplatok za uloženie stavebnej sute na skládku t   5,047   0,00   0,00   0,000   0,000

36  979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t   5,047   0,00   0,00   0,000   0,000

37  979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m t   40,376   0,00   0,00   0,000   0,000

38  953991326 Vŕtanie dier do betonu D 14 mm-kotvy KUS   6,000   0,00   0,00   0,000   0,000

39  979086112
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej 
doprave sutiny a vybúraných hmôt t   5,047   0,00   0,00   0,000   0,000

40  725210822 Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, súb   2,000   0,00   0,00   0,000   0,000

41  725330840 Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, súb   1,000   0,00   0,00   0,000   0,019

42  725820801 Demontáž batérie nástennej do G 3/4,  -0,00156t SÚB   4,000   0,00   0,00   0,000   0,006
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43  725860811
Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
jednoduchá, KS   3,000   0,00   0,00   0,000   0,003
OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,030   5,050

PRESUNY HMÔT

44  999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m t   1,730   0,00   0,00   0,000   0,000
PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   1,810   5,050

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

45  721173204 Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8 m   1,000   0,00   0,00   0,001   0,000

46  998721201 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m %   95,662   0,0000   0,0000   0,000   0,000

47  721100911 Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia ks   4,000   0,00   0,00   0,019   0,000
ZTI-VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA   0,00   0,00   0,00   0,020   0,000

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

48  998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m %   11,533   0,0000   0,0000   0,000   0,000

49  722130901 Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu ks   2,000   0,00   0,00   0,000   0,000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

50  725212267 Umývadla bez výtokových armatúr z bieleho diturvitu SUB   1,000   0,00   0,00   0,015   0,000

51  725219104 Silikovanie tmelom-umývadlo ks   1,000   0,00   0,00   0,047   0,000
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52  725219201 Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu súb   1,000   0,00   0,00   0,002   0,000

53  725820502 Batérie umývadlové-dodávka KUS   1,000   0,00   0,00   0,002   0,000

54  725829202 Montáž batérie umývadlovej ks   1,000   0,00   0,00   0,000   0,000

55  725860102 Zápachové uzávierky pre zariaďovacie predmety umývadlové -dodávka KUS   1,000   0,00   0,00   0,000   0,000

56  725869101
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová 
do D 40 KS   1,000   0,00   0,00   0,000   0,000

57  998725201 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m %   171,657   0,0000   0,0000   0,000   0,000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY   0,00   0,00   0,00   0,070   0,000

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

58  766662112
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej 
zárubne, jednokrídlové ks   1,000   0,00   0,00   0,000   0,000

59  766669110 Montáž zámku dverí ks   1,000   0,00   0,00   0,000   0,000

60  766669111
Montáž dverných krídiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu 
zárubňu pre dvere jednokrídlové ks   1,000   0,00   0,00   0,000   0,000

61  766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks   1,000   0,00   0,00   0,000   0,000

62  998766201 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m %   135,223   0,0000   0,0000   0,000   0,000

63  611602220
Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 900x1970mm vrátanie zámku a 
kovania KUS   1,000   0,00   0,00   0,018   0,000

64  6118742100 Prah bukový dĺžky 92 šírky 15 cm ks   1,000   0,00   0,00   0,002   0,000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   0,00   0,00   0,00   0,020   0,000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

65  767.6-01 Dodávka a montáž plastovej zostavy m2   5,600   0,00   0,00   0,000   0,000
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KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,000   0,000

PODLAHY POVLAKOVÉ

66  776491113 Montáž pvc soklových líšt M   29,500   0,00   0,00   0,010   0,000

67  776521222 Lepenie povlakových podláh z PVC M2   57,400   0,00   0,00   0,020   0,000

68 2474241700 Lepidlo pre podlahu z PVC kg   30,000   0,00   0,00   0,000

69  998776201 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m %  1 186,357   0,0000   0,0000   0,000   0,000

70  284145501 Dodávka podlahy z PVC m2   60,270   0,00   0,00   0,350   0,000

71  2846021001 Dodávka soklíka z  PVC M   30,970   0,00   0,00   0,248   0,000

72  001
KERAMICKÉ-OBKLADY - Dodávka Montáž obkladov stien z obkladačiek 
s dodaním flexibilnej malty a špárovacej hmoty m2   2,800   0,00   0,00   0,022   0,000
PODLAHY POVLAKOVÉ   0,00   0,00   0,00   0,650   0,000

NÁTERY

73  783225100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 
1x s emailov. - 105µm m2   1,715   0,00   0,00   0,000   0,000

74  783824119 Nátery syntetické farby stien -sokeľ M2   43,930   0,00   0,00   0,027   0,000

75  783824134 Napúšťací základný náter stien latexovou farbou M2   43,930   0,00   0,00   0,027   0,000
NÁTERY   0,00   0,00   0,00   0,050   0,000

MAĽBY

76  784412304 Penetrácia stien pred maľbou-steny M2   34,290   0,00   0,00   0,006   0,000

77  784412304 Penetrácia stien pred maľbou-strop M2   57,400   0,00   0,00   0,010   0,000
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78  784452380
Maľby tekutých zmesí Primalex 1 far.dvojnásobná, odolná voči oteru, 
ekolog.-steny M2   34,290   0,00   0,00   0,007   0,000

79  784452380
Maľby tekutých zmesí Primalex 1 far.dvojnásobná, odolná voči oteru, 
ekolog.-strop M2   57,400   0,00   0,00   0,012   0,000

80  784402801
Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m-stropy 
a steny 15% m2   13,754   0,00   0,00   0,000   0,000

81  784498911
Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky 
alebo na schodisku do 3, 80 m-stropy 10% m2   5,740   0,00   0,00   0,005   0,000

82  784498911
Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky 
alebo na schodisku do 3, 80 m-steny 10% m2   3,430   0,00   0,00   0,003   0,000
MAĽBY   0,00   0,00   0,00   0,040   0,000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,850   0,000

Stavebné práce HSV+PSV Celkom   0,00   0,00   0,00   2,660   5,050



Obchodný názov dodávateľa:
Adresa sídla:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

p.č. Kód položky Popis Množstvo Jednotka Cena za j. Cena spolu
1 210010352 Krabica rozvodná z lisov.izolantu vr.ukončenia a zapoj.vodičov do 6mm2 2,00 ks

2 210010301 Krabica prístrojová bez zapoj.(1901,KP68) 6,00 ks
3 3450906510 Krabica KU 68-1901 6,00 ks
4 3450907100 Veko krabicové KO68-1901 1,00 ks
5 210810045 Kábel CYSY 3x1,5mm2 voľne uloženy 15,00 m
6 210810046 Kábel CYKY 3x2,5mm2 10,00 m
7 3410106300 Kabel silový medený 750V CYSY3x1,5mm2 15,00 m
8 3410106500 Kábel silový CYKY 3Jx2,5mm2 10,00 m
9 210120410 Istič jednopolovy do 25A bez krytu vr.zapojenia 1,00 ks

10 3662011182 Istič DOMAE 6kA 1p 16A B 1,00 ks
11 210111012 Domová zásuvka polozap.alebo zapustená10/16A 230V 2P+Z 2x 

zapojenie
2,00 ks

12 3450359300 Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová,polozapustená 2,00 ks
13 3450201480 Spínač č.5 pre prostredie obyč. 2,00 ks
14 20110042 Spínač polozapustený a zapustený vr. zap.-radenie č.5 2,00 ks
15 210040701 Drážka pre rúrku alebo kábel do D29mm tehla. 8,00 m
16 HZS-004 Nešpecifikované, pripravne, demontážne práce 6,50 sub.
17 3585412540 Sadra stavebná. 5,00 kg
18 210201020 Svietidlo žiarivkové 2x36W IP20 4,00 ks
19 3480187000 Svietidlo žiarivkové 2x40W stropné 4,00 ks
20 3470304000 Trubica OSRAM 120 cm 36W 8,00 ks
21 3481200800 Štartér PHILIPS 4-65W S 10 8,00 ks
22 383041000 Hmoždinka so zatlkaciu skrutku 6x45mm 16,00 ks
23 3902050604 Krabica S-Box 516 IP56 240x190x90 2,00 ks
24 Revízia zhotovenej elektroinštalácie a revízna správa 2,00 ks

Cena spolu v EUR
DPH v EUR

Celková cena za elektroinštalácie v EUR



Formulár	Ponuka	
 

 

 
 Základná	škola,	Kúpeľná	2,	Prešov		

	 Kúpeľná	2,		

	 08001	Prešov	

 
 

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V ........................ 

................................ .............................. .................................... dňa ...................... 

Vec: 

Predloženie ponuky pri zadávaní zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom 
obstarávaní.  

Na základe Vašej výzvy na predloženie ponuky (ďalej „Výzva“) zo dňa 28.08.2013, pri zadávaní 

zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon o VO“) Vám zasielame túto ponuku 

a v prílohe ďalšie doklady a dokumenty požadované v uvedenej výzve. 

1. Identifikačné údaje uchádzača: 

Obchodný názov:   

Adresa sídla:   

IČO: 

 

DIČ: 

 
• IČ DPH: 

•  

Údaje o platbe DPH Sme/Nie sme platcami DPH.1 

Štatutárny zástupca:   

Kontaktné údaje: Mobil: 

Pevná linka: 

e-mail: 

 

Spoločnosť zapísaná:         

Obchodný/Živnostenský1 register .......................... súdu ................... pod vložkou číslo 
..................... 

2. Názov predmetu zákazky. 
Rekonštrukcia učebne 27 v ZŠ Kúpeľná Prešov 

Ponuku predkladáme na nasledovné časti predmetu zákazky: 

Časť 01 – Stavebné úpravy učebne 27 1 

Časť 02 – Rekonštrukcia elektroinštalácie učebne 27 1. 

 

																																																													
1 Nehodiace sa škrtnúť 



2	
	

3. Návrh ceny za predmet zákazky. 
Celková cena za časť 01 predmetu zákazky je  ...................................................................... EUR 

Celková cena za časť 02 predmetu zákazky je  ...................................................................... EUR 

Sme/Nie sme platci DPH. 

 

Ocenený Výkaz výmer  je uvedený v prílohe. 

4. Doklady k preukázaniu splnenia požiadaviek na predmet zákazky. 
Čestné vyhlásenie uchádzača k požiadavkám na predmet zákazky je uvedené v prílohe. 

5. Doklady k preukázaniu splnenia požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky. 
Čestné vyhlásenie uchádzača k požiadavkám na obchodné a zmluvné podmienky je uvedené 

v prílohe. 

6. Doklady k preukázaniu splnenia požiadaviek na podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia. 
Výpis z OR, ŽR alebo Čestné vyhlásenie uchádzača k požiadavkám na podmienky účasti týkajúce 

sa osobného postavenia je uvedené v prílohe. 

 

 

 

V ........................................., dňa ................................ 

 

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

 pečiatka, meno, priezvisko,  
 funkcia a podpis  
 oprávnenej osoby uchádzača 
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