
GYMNÁZIUM, Trebišovská 12, 040 11 Košice
Tel./fax: 6424950/6443649,e-mail:skola@gt12.sk

__________________________________________________

Č.j.: 29/2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky
na zákazku: „Výmena sklobetónovej steny v telocvični“

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice, ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na
predkladanie ponúk pre zabezpečenie zákazky podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice
v zastúpení: Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľka školy
Sídlo: Trebišovská 12, 040 11 Košice
IČO: 00398900
DIČ: 2020951933

Kontaktné osoby pre výzvu:
Pre proces výberu Ing. Jana Ménová
Telefón: 055/6443649
Email: jana.menova@gt12.sk

2. Predmet zákazky

2.1. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je: Výmena sklobetónovej steny v telocvični
Špecifikácia predmetu zákazky:
V telocvični došlo k poškodeniu sklobetónových stien v dôsledku dozretia stavebného
pojiva medzi sklobetónom, tvárnicami, ako aj k mechanickému poškodeniu rozbitím.
Uvedené poškodenie je potrebné vymeniť pevnou murovanou stenou z materiálov /Porfix
P2-500/.
Rozsah poškodenia:
• výmena desiatich polí o rozmeroch: 4 x (1600 x 3000)mm a 6 x (2000 x 3000)mm
Požadovaný rozsah prác:
1. demontáž sklobetónových tvárnic
• 4 x (1600 x 3000)mm
• 6 x (2000 x 3000)mm

2. presun hmôt zvislo do 6m výšky
3. presun hmôt vodorovne do 250 m
4. naloženie kontajnera stavebným odpadom
5. montáž lešenia do výšky 6m
• interiér



• exteriér
6. vymurovanie porfix tvárnicami (500x250x200)mm – 55,2 m2
7. kotvenie betonár, prútmi (pr.6) 30 ks/6m, priemer 6
8. obojstranne lep,sieť,lep – 110,4m2
9. interiér vnútorná omietka - 55,20m2
10. exteriér vonkajšia omietka – 55,2 m2
11. demontáž lešenia 2krát
12. obstaranie a nákup stav. materiálu
13. hĺbková penetrácia na 110,4 m2
14. maľba interiéru bielou farbou 55,2m2
15. maľba exteriéru farbou podľa vzorkovníka 55,2m2
16. doprava materiálu
17. presun a výnos materiálu
18. likvidácia odpadu

2.2. Predpokladaná hodnota zákazky je 12 825- € s DPH
2.3. Zákazka sa delí na časti: nie
2.4. Forma vzniku záväzku

a) vystavenie objednávky na zabezpečenie požadovanej opravy

3. Miesto plnenia zákazky
Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice

4. Predkladanie cenových ponúk

4.1. Cenová ponuka sa predkladá prostredníctvom vyplneného Dotazníka uchádzača a návrhu
na plnenie kritérií, ktorý je samostatným dokumentom tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky podľa opisu predmetu
zákazky. Cenová ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku.
Súčasťou cenovej ponuky je výkaz výmer.

4.2. Lehota na predkladanie ponúk je do: 1.3.2022 do 12.00 hod.

4.3. Cenové ponuky sa doručujú
a) elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: jana.menova@gt12.sk,

4.4. Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk, bude
prijatá na vyhodnotenie. Preto iné miesto na predloženie ponuky ako uvedené v tejto
výzve, verejný obstarávateľ neuzná. Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie
ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas verejného obstarávateľa),
nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená.

5. Podmienky financovania predmetu zákazky
5.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
5.2. Zálohy ani preddavky nebudú poskytované.
5.3. Fakturácia: faktúra bude uhradená na základe platnej faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní

po prevzatí faktúry verejným obstarávateľom.

6. Podmienky účasti uchádzačov
Oprávnenie poskytovať predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní.



7. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia cena s DPH za dodanie celého predmetu zákazky.

8. Obsah ponuky
Vo svojej ponuke uchádzač predloží:
8.1. úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (ďalej len dotazník).
8.2. vyplnený výkaz výmer

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
9.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia

ponúk vo vzťahu k ním predloženej ponuky, prostredníctvom elektronickej správy.
9.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v

prípade ak, predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

9.3. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

9.4. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V prípade,
že nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 6 tejto výzvy
alebo odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na
rokovanie bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti.

9.5. Oznámenie o výsledku výzvy neúspešným uchádzačom bude odoslané prostredníctvom
elektronickej správy na ich e-mailové adresy.

V Košiciach, dňa 21.2.2022


