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Výzva na predkladanie ponúk 
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
Názov:   Gymnázium Andreja Sládkoviča 
Sídlo:  M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina 
IČO:  160644 
Zastúpený: Mgr. Anna Borbuliaková 

 
2. Názov predmetu zákazky: Upratovacie práce  – umývanie okien, svetiel 
 
3. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou / služba 
 
4. Miesto dodania predmetu zákazky: Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina 
 
5. Termín dodania predmetu zákazky:  31.10. 2018 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 166,67  € bez DPH 

 
7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: 

Dorozumievanie medzi záujemcami a verejným obstarávateľom sa bude uskutočňovať 
prostredníctvom elektronických prostriedkov (e- /mailom), osobne alebo telefonicky. 

  
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke: EURO / cenová ponuka musí byť vyjadrená v EUR 

a musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky  
 

9. Stručný opis predmetu zákazky: predmetom obstarávania je zabezpečenie 
a vykonanie upratovacích prác vo výškach telocvični školy – okná, svetlá.  

 
10. Rozdelenie zákazky na časti: na celý predmet zákazky  
 
11. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia:  
- uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s bodom 12)  
- forma uzatvorenia zmluvy bude objednávka/faktúra 
 
12. Podrobný opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia 

požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky: Predmetom zákazky je 
zabezpečenie a vykonanie upratovacích prác vo výškach v telocvični školy – umytie 
nasledovných častí:  2 x okno v rozmeroch (200 cm x 136 cm) 

7 x okno o rozmeroch (238 cm x 196 cm) 
12 x svetlo o rozmeroch (26 cm x 30 cm) 

 
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena a regionálne hľadisko 
 
14. Obchodné podmienky: objednávka - faktúra 
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15. Obsah ponuky: cenová ponuka na celý predmet obstarávania uvedený v opise 
predmetu zákazky 

 

16. Spôsob predloženia ponuky:   mailom (na e-mail: gaska@gymsladka.sk, 

borbuliakova@mail.t-com.sk), osobne, prostredníctvom pošty alebo iného 

doručovateľa. 

 
17. Lehota na predkladanie ponúk: 22. október 2018, 13:00 hod. 
 
18. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom: 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bude kontaktovať úspešného uchádzača 
telefonicky ihneď po vyhodnotení ponúk. 

 
19. Ďalšie (doplňujúce) informácie: predmet zákazky bude realizovaný na základe 

záväznej objednávky, ktorá bude vystavená obstarávateľom ihneď. 
 
20. Prílohy:  bez príloh 

mailto:gaska@gymsladka.sk
mailto:gaska@gymsladka.sk

