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Výzva na predloženie ponuky 
(jednoduchá zákazka) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
 

Názov:    Gymnázium Milana Rúfusa 
IČO:    00160881 
Sídlo:    Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom 
Kontaktná osoba:   Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 
Telefón/Fax:   045/672 56 30 
Elektronická pošta:  sekretariat@gymzh.sk 
Internetová adresa:  http://www.gymzh.sk 
 
 

2. Názov predmetu zákazky: 
 

Rekonštrukcia osvetlenia telocvi čne v správe Gymnázia Milana Rúfusa 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia osvetlenia telocvične v budove Gymnázia Milana Rúfusa 
v Žiari nad Hronom, nakoľko súčasné osvetlenie je zastarané a nespĺňa platné normy. V rámci rekonštrukcie 
je nevyhnutné uskutočniť: 
- montáž samostatného rozvádzača pre telocvičňu, 
- výmenu elektrických vodičov a vypínačov, 
- výmenu 18 ks svietidiel a ich bezpečné upevnenie.  
 
Prevedenie rekonštrukcie musí vyhovovať norme STN 12464-1 a dosiahnutá nominálna hodnota osvetlenia 
musí byť viac ako 300 lx. 
 
4. Spolo čný slovník verejného obstarávania:  

31520000-7 Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim 
32540000-0 Rozvádzače 
31320000-5 Elektrické rozvodné káble 
45317300-5 Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch 
50711000-2 Opravy a údržba elektrických zariadení budov 

 
5. Miesto vykonávania servisných prác: 
 
Telocvičňa na 1. poschodí v budove Gymnázia Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom. 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je 6 000,00 EUR (t. j. 7 200,00 EUR s DPH).   
 
7. Rozdelenie predmetu zákazky: 

 
Rozdelenie predmetu zákazky nie je možné. 
 
8. Možnos ť predloženia variantných riešení: 
 
Je možné predkladať variantné riešenia, ktoré budú spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa a dodržiavať 
platné normy. 
 
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky: 
 
Rekonštrukciu osvetlenia v telocvični je potrebné previesť v 49. týždni, t.j. od 2. 12. 2013 do 8. 12. 2013. 
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10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmie nky: 
 
Dohodnutú cenu za poskytnutú službu sa obstarávateľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry predloženej 
dodávateľom.  
  
11. Podmienky ú časti uchádza čov: 
 
Súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý má skúsenosti s poskytovaním služby uvedenej v predmete 
zákazky, a predloží doklad o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu uvedenú v predmete zákazky.  
Uchádzač predloží cenovú ponuku až po absolvovaní obhliadky telocvične v súlade s bodom 12. 
 
12. Obsah ponuky:  
 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
- doklady o oprávnení poskytovať službu uvedenú v predmete zákazky (živnostenský list, výpis 

z obchodného registra,...),  
- cenovú ponuku na zabezpečenie predmetu zákazky. 

 
13. Obhliadka miesta zákazky: 
 
Predloženie cenovej ponuky bez absolvovania obhliadky telocvične nie je možné. Obhliadku je potrebné 
dohodnúť na sekretariáte školy, telefonicky na 045/6725630 alebo e-mailom na riaditelka@gymzh.sk. 

 
14. Spôsob stanovenia ceny: 
 
Navrhovaná ponuková - zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zák. č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Navrhovanú cenu zákazky vyjadrenú v EUR je potrebné uviesť v štruktúre podľa použitého materiálu 
a montážnych prác  v EUR. 
Ak uchádzač je platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:  

� navrhovaná cena bez DPH, 
� sadzba a výška DPH, 
� navrhovaná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, 
zároveň upozorní.  
Uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky. Cena bude zahŕňať všetky náklady 
uchádzača. 
 
15. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
 
- Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na 

kompletný predmet zákazky. 
- Pri výbere najvýhodnejšej ponuky tiež rozhodujú skúsenosti s poskytovaním služby uvedenej 

v predmete zákazky. 
 
16. Predloženie ponúk: 
 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk 
v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania s označením: 
Jednoduchá zákazka – NEOTVÁRAŤ! a s heslom: „Rekonštrukcia telocvične“. 
  
Ponuky je potrebné predložiť poštou na adresu školy alebo doručiť osobne na sekretariát školy 
v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 14.30 hod. (rozhoduje čas prijatia na sekretariáte školy a nie pečiatka 
pošty). 
 
Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 22. novembra 2013 o 10.00 h.  
 
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené. 
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17. Doplňujúce informácie: 
 
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 22. novembra 2013. Výsledky súťaže budú 
zverejnené na stránke školy a oznámené jednotlivým uchádzačom telefonicky. Výsledkom súťaže bude 
zmluva o diele uzatvorená medzi objednávateľom a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú 
prerokované s úspešným uchádzačom.  
 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňa 15. 12. 2013. 
 
18. Vyhradenie práva: 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za 

ktorých sa vyhlásilo, 
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných 

prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky, následne bude použitý postup zadávania zákazky 
zrušený.  

 
         
 
V Žiari nad Hronom dňa 04. 11. 2013 
 

 
 

 
         Ing. Dana Paálová 
           riaditeľka školy 
 
 
 
 
 


