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Výzva na predloženie cenovej ponuky  

podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
 

 

 

V zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej 

ponuky na nižšie uvedený predmet obstarávania. 

 

Predmet obstarávania: Oprava a riešenie havarijného stavu plochej strechy základnej školy 

„Pavilón C“. 

 

Podklady pre spracovanie ponuky 

Identifikačné údaje obstarávateľa: 

Názov: Základná škola Petra Škrabáka 

Adresa: Martina Hattalu 2151, 026 01 Dolný Kubín 

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Studeničová, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Lepetová, zástupkyňa RŠ 

Číslo telefónu: 043/5832511 

IČO: 37808796 

DIČ: 2021613242 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Dolný Kubín 

Číslo účtu: SK05 0200 0000 0031 4059 4756 

 

Popis predmetu obstarávania – minimálne požiadavky: 

Plochá strecha: - vyčistenie povrchu strechy 

 - demolácia poškodených plôch 

 - vysprávka plochy a penetrácia 

 - izolácia a lepenie novej vrstvy - IPA 

 - osadenie vpuste a lištovanie 

 - opracovanie svetlíkov 

 - odvoz odpadu 

 

Jedná sa o tovar, ktorý nie je bežne dostupný na trhu, nakoľko sa predmetný tovar použitý na 

opravu, musí objednať na základe obhliadky ako aj presného zamerania zhotoviteľom, resp. 

dodávateľom tovaru. 

 

Predpokladaná cena zákazky: do 10 000€ s DPH 

 

Miesto realizácie: ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne 

Termín realizácie: marec-apríl 2022 

Typ zmluvy: Vystavenie objednávky úspešnému uchádzačovi + faktúra. 

Financovanie: Bez preddavkov a záloh. Platba na základe predloženej faktúry 

do 14 dní od doručenia objednávateľovi. 
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Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

- celková ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (najnižšia cena v požadovanej kvalite a uvedenej 

špecifikácii v eurách vrátane DPH; dovoz, demontáž, montáž, 

- tovar musí byť nový, nie opravovaný či repasovaný a poškodený, prípadne použitý predtým 

ako výstavný kus, 

- záručný a pozáručný servis. 

 

Lehota na predkladanie ponúk: do 4.3.2022 doručené poštou alebo osobne do 15.00 hod.  

 

Ďalšie podmienky: 

- v ponuke je potrebné uviesť identifikačné údaje o uchádzačovi vrátane kontaktnej osoby 

a číslo telefónu, 

- príloha cenovej ponuky. 

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa 1.2.2022     Ing.Mária Studeničová 

             riaditeľka školy 
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