
Špeciálna základná škola s materskou školou
Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

          IČO: 361 342 28

 PARKETT ART s.r.o.
Hlinská 2576/1

010 01 Žilina

IČO: 45 638 563
DIČ: 2023528265 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Špeciálna základná škola s materskou školou ( ďalej len ŠZŠ s MŠ )

Sídlo:

Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Źilina

Štatutárny zástupca školy:

PaedDr. Júlia Mankovičová

IČO:     

361 342 28

Kontaktná osoba: 

Bc. Blanka Vajdová

Telefón: 

0949 113 114

Adresa doručenia: 

ŠZŠ s MŠ, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

mailova adresa: szsriaditelka@gmail.com

2. Názov zákazky: 

Havarijná oprava podlahovej krytiny.

3. Opis predmetu zákazky:

Strhnutie starého PVC ( vrátane odvozu odpadu ).
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Demontáž a odvoz plávajúcej podlahy ( vrátane odvozu odpadu ).

Montáž nivelačnej stierky ( brúsenie, vysávanie, penetrovanie, montáž ).

Nalepenie PVC v rolkách ( brúsenie, vysávanie, lepidlo, zváranie ).

Montáž vyťahovaného sokla ( vrátane kotviacich prvkov ).

Dodávka PVC krytiny Gerflor Mipolam Troplan.

4. Miesto realizácie zákazky: ŠZŠ s MŠ, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina.

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

10 000 Eur s DPH .

Ponuka, ktorá presiahne predpokladanú sumu bude vylúčená.

6. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

08. júla 2021.

7. Podmienky financovania predmetu dodávky:

Financovanie je zabezpečené rozpočtovým opatrením na rok 2021. Bez spoluúčasti
Špeciálnej základnej školy s materskou školou.

8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač musí spĺňať podmienku osobného postavenia podľa § 32 ods. 1) písm. e)
a f) zákona 343/2016 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,  t.  j.  je  oprávnený  dodávať  tovar,  uskutočňovať  stavebné  práce  alebo
poskytovať službu, čo preukáže v súlade s § 32 ods. (2) písm. e) doloženým dokladom
o oprávnení  dodávať  tovar,  uskutočňovať  stavebné  práce  alebo  poskytovať  službu,
ktorý  zodpovedá  predmetu  zákazky,  nemá  udelený  zákaz  účasti  vo  verejnom
obstarávaní (kontrola v zozname hospodárskych subjektov) a § 40, ods. (6), písm. f)
konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť iným účinným spôsobom. 

9. Obsah ponuky:

1. Kópia dokladu o oprávnení podnikať
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2.  Ponuka  vypracovaná  na  základe  opisu  predmetu  zákazky  –  príloha  č.  1  k tejto
výzve.

3. Ponuka môže – nemusí obsahovať Návrh zmluvy ( Zmluva o dielo ).

10. Predkladanie ponúk: 

Ponuku predložte v lehote do 08. júla 2021 do 13,00 hod. v elektronickej, písomnej 
forme alebo osobne na adresu:

                                                  szs  riaditelka  @gmail.com  

                                     ŠZŠ s MŠ, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

Za   včas  doručenú  ponuku  sa    považuje   ponuka   doručená   do 08. júla 2021 do 
13,00 hod na vyššie uvedené adresy.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Ponuku uchádzača s  najnižšou
cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú,  t.j,
hodnotí   sa  cena  celkom,   ktorú   bude  verejný  obstarávateľ   platiť.   Verejný
obstarávateľ takúto ponuku príjme  a ostatným  uchádzačom  oznámi v termíne . júla
2021,  že v procese  verejného obstarávania neuspeli.

Ak   uchádzač   nie  je  platcom  DPH,   uvedie  navrhovanú  zmluvnú  cenu  celkom.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej
ponuke.

12. Ďalšie informácie:

Komunikácia  medzi  verejným  obstarávateľom  a záujemcami/uchádzačmi  sa  bude
uskutočňovať elektronicky. Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť prijatie
elektronicky.

V Žiline, dňa 20. mája 2021
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                  Príloha č.1
Priestor: chodba pred riaditeľňou

Popis položky Množstvo MJ

Strhnutie starého PVC (vrátane odvozu) 80 m2

Montáž nivelačnej stierky (brúsenie, vysávanie, 
penetrovanie, montáž)

80 m2

Nalepenie PVC v rolkách (brúsenie, vysávanie, lepidlo, 
zváranie)

80 m2

Montáž vyťahovaného sokla (vrátane kotviacich prvkov) 53 m2

Dodávka Gerflor Mipolam Troplan (zarátanie sokla a 10% 
stratné)

93,72 m2

Priestor: chodba pri vstupe

Popis položky Množstvo MJ

Strhnutie starého PVC (vrátane odvozu) 101,5 m2

Montáž nivelačnej stierky (brúsenie, vysávanie, 
penetrovanie, montáž)

101,5 m2

Demontáž a odvoz plávajúcej podlahy (vrátane odvozu 
odpadu)

101,5

Nalepenie PVC v rolkách (brúsenie, vysávanie, lepidlo, 
zváranie)

101,5 m2

Montáž vyťahovaného sokla (vrátane kotviacich prvkov) 69 m2

Dodávka Gerflor Mipolam Troplan (zarátanie sokla a 10% 
stratné)

119,24 m2

Priestor: prechod  

Popis položky Množstvo MJ

Strhnutie starého PVC (vrátane odvozu) 35 m2

Montáž nivelačnej stierky (brúsenie, vysávanie, 
penetrovanie, montáž)

35 m2

Nalepenie PVC v rolkách (brúsenie, vysávanie, lepidlo, 
zváranie)

35 m2

Montáž vyťahovaného sokla (vrátane kotviacich prvkov) 26,5 m2

Dodávka Gerflor Mipolam Troplan (zarátanie sokla a 10% 
stratné)

41,42 m2
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Priestor: vyšetrovňa CŠPP

Popis položky Množstvo MJ

Montáž nivelačnej stierky (brúsenie, vysávanie, 
penetrovanie, montáž)

13 m2

Nalepenie PVC v rolkách (brúsenie, vysávanie, lepidlo, 
zváranie)

13 m2

Montáž vyťahovaného sokla (vrátane kotviacich prvkov) 8,45 m2

Dodávka Gerflor Mipolam Troplan (zarátanie sokla a 10% 
stratné)

15 m2
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