
Výzva na predloženie ponuky k zákazke 
 
 
Materská škola, Ul. Kukučínova 2544/7, Snina ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva v zmysle 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa 
stavebných prác (dodávateľa tovaru / poskytovateľa služby) na predmet zákazky: 
 
Názov zákazky: 
Rekonštrukcia a modernizácia detskej umyvárne 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:   Materská škola, Ul. Kukučínova 2544/7, Snina 
Adresa :  Ul. Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina 
IČO:   37873768 
DIČ:   2021640335 
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína Varšová 
 
Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky bude rekonštrukcia detskej umyvárne na prízemí za účelom vytvorenia 
samostatného WC pre dospelých a modernizácie umyvárne pre deti.  
 
Miesto plnenia: 
Materská škola – vybraná miestnosť – detská umyváreň v pavilóne B na prízemí 
 
Termín realizácie: 
Do konca marca 2016 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 
4000,00 EUR bez DPH (práca + materiál) 
 
Podmienky účasti: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 
• platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu podnikateľskej činnosti v oblasti stavebných 

prác (postačuje fotokópia oprávnenia)) 
 
Náležitosti ponuky: 
Ponuka bude predložená ako celková cena určená na EUR, ktorá bude uvedená bez DPH, 
výška DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH. 
Ponuky môžu byť buď spolu s cenou na použitý materiál alebo samostatne (práce, materiál). 
 
Lehota na predloženie ponuky: 
Ponuku je možné predložiť do 15.02.2016 do 12:00 hod. s označením „Rekonštrukcia 
a modernizácia detskej umyvárne – neotvárať“. 
Ponuku možno predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke poštovou 
zásielkou alebo osobne do rúk riaditeľky MŠ. 
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá, v prípade takto doručenej 
písomnej ponuky bude uchádzačovi vrátená neotvorená. 
 
 



Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena v EUR vrátane DPH  
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa bude 
vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 
 
Typ zmluvy: 
Zmluva na zhotovenie stavebných prác – zmluva o dielo 
 
Zmluvné podmienky: 
- fakturácia bude vykonaná po plnení v celom rozsahu 
- návrh zmluvy vypracuje obstarávateľ 
 
Dôvody na zrušenie verejného obstarávania: 
- nebola predložená ani jedna ponuka 
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“ 
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená 
 
 


