
Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava 
 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

k zákazke 
 

„Maľovanie vnútorných priestorov školy a vonkajšej podstienky“ 
 

vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Základná škola 
v zastúpení: Mgr. Iveta Horváthová, riaditeľka školy 
IČO: 31748201 
DIČ: 2020918900 
Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Horváthová 
Sídlo, adresa: Biskupická 21, 821 06 Bratislava  
Telefón: 0903 246 267  
Adresa na doručovanie akýchkoľvek písomností: Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava 
E-mail: zsbiskupicka@gmail.com  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://zsbiskupicka.sk 
 
 
 
1. Názov zákazky:  

• Maľovanie vnútorných priestorov školy 
 

2. Miesto realizácie a dodania predmetu zákazky: 
• Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava 

 
 

3. Predmet obstarávania/stručný opis zákazky: 
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je maľovanie                           
2 tried, vestibulu a vonkajšej podstienky v priestoroch ZŠ Biskupická 21. Základné požiadavky               
na predmet obstarávania uvádzame nižšie. 

 
Základné požiadavky na maľovanie vnútorných priestorov školy a vonkajšej podstienky 
Predmetom zadania je maľovanie vnútorných priestorov školy v budove školy a vonkajšej podstienky. 
Zákazka zahŕňa penetráciu podkladu, maľovanie stien dvojvrstvové biele, olejový sokel, trojvrstvový náter 
železných dverí, náter zárubní v sociálnych zariadeniach, nástrek radiátorov základnou a vrchnou farbou, 
náter sokla na kachličkách, žlto-čierny náter výstražného značenia na schodoch, olejový sokel vo vestibule 
a v triedach, oprava stien a akrylovanie prasklín vonkajšej podstienky, zakrytie miestností proti prachu                    
a nečistotám. 
Vestibul:   166 m2 

Trieda 1:   160 m2  
Trieda 2:   160 m2  
Vonkajšia podstienka:  98 m2 

Spolu:    584 m2 

 
Obhliadku je možné uskutočniť v škole po telefonickom dohodnutí v čase od 8:00 do 14:00 hod. v pracovné 
dni. Variantné riešenie sa nepripúšťa. 



 
4. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: ≤ 3 500,00 € (2 800 € bez DPH) 
Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť. 
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH predstavuje maximálnu výšku zdrojov verejného 
obstarávateľa. V prípade, ak ponuková cena uchádzača bude vyššia, verejný obstarávateľ si vyhradzuje 
právo neprijať ju. 
 
5. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 

Predmet zákazky bude dodaný najneskôr do  3 týždňov od podpisu objednávky. K podpisu s úspešným 
uchádzačom dôjde v lehote viazanosti ponúk. Zmluvný vzťah končí dodaním služby a uhradením 
zmluvnej čiastky. 

 
6. Podmienky účasti, obsah ponuky 
6.1. Ponuka uchádzača musí byť predložená na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, 

obsahu, kvalite, za podmienok uvedených v tejto výzve a nie je prípustné rozdelenie predmetu 
zákazky. Predložená ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať: 

 
a) cenovú ponuku s podrobnou špecifikáciou, opisom konkrétneho oceneného tovaru, 
b) návrh plnenia s identifikačnými údajmi uchádzača (v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy), 

ktorá musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene uchádzača a musí 
obsahovať odtlačok pečiatky uchádzača, v ktorej uchádzač navrhovanú konečnú zmluvnú 
cenu za celý predmet zákazky uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
- výška DPH v EUR (ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto 

skutočnosť, 
- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

c) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
ktorý zodpovedá predmetu zákazky (doklad musí byť aktuálny, platný), 

d) čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu (vzor tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy). 

 
Výzva na predkladanie ponúk spolu s prílohami (Návrh plnenia a vzor čestného vyhlásenia) sú 
dostupné v elektronickej forme na webovej stránke www.zsbiskupicka.sk v sekcii 
verejné obstarávanie. 

 
6.2. Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších prepisov a musí byť cenou konečnou za celý predmet obstarávania 
vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Je potrebné ju určiť 
najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto 
platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest 
ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných 
pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor). Prijatá 
cena je záväzná, stanovená v súlade s ponukou uchádzača vo verejnom obstarávaní a pevná počas 
platnosti zmluvy. Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku alebo zálohovej platby. 



 
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
     Najnižšia cena celkom s DPH za celý predmet obstarávania pri splnení všetkých verejným  

obstarávateľom stanovených podmienok. 
 
8. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:  18. 11. 2021 o 10.00 hod. 
 
9. Doručenie ponúk:  
Ponuky spolu s dokladmi požadovanými pre splnenie podmienok účasti musia byť doručené     
poštou, osobne v zalepenej obálke s označením odosielateľa a adresáta s heslom: „Maľovanie 
vnútorných priestorov školy a vonkajšej podstienky, neotvárať“ alebo na mail: 
zsbiskupicka@gmail.com 

 
Adresa na doručenie: Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava 
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, je 
rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný 
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky. V momente uplynutia lehoty                 
na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí 
odovzdanie na prepravu a pod.). 
 
10. Podmienky vyhodnotenia ponúk 
10.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné dňa 18. 11. 2021 o 12.00 hod. v ZŠ Biskupická 21. Uchádzači 

budú informovaní o výsledku vyhodnotenia. Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky 
úspešnému uchádzačovi písomne alebo e-mailom najneskôr do 2 pracovných dní a v tomto 
termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli. 

 
11. Ďalšie informácie 
11.1 Ponuky sú viazané v lehote do 06. 12. 2021. 
11.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
11.3 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa                   

na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené                    
v tejto výzve. 

11.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade, ak ani jeden 
uchádzač nesplní podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, ak nedostane ani jednu ponuku 
alebo ak verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky. 

 
 
V Bratislave, dňa 10. 11. 2021 
 

.................................................... 
Mgr. Iveta Horváthová 

riaditeľka školy 
 
2 prílohy

 
 
 



 


