
Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina 
 

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“)  

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa.  

Názov:  Gymnázium Andreja Sládkoviča 

Sídlo:   M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina 
IČO:   160 644 
Zastúpený:  Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy  

 

2. Názov predmetu zákazky:   „Zelená stena“ 

  

3. Druh zákazky:   ZNH od 5000 € - 20 000 € 

  

4. Miesto dodania predmetu zákazky: Gymnázium Andreja Sládkoviča 

       M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina  

  

5. Termín dodania predmetu zákazky:  najneskôr do 31.8.2021 

  

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 6 516,35 €  bez DPH  

  

7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: 

Dorozumievanie medzi záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa bude 

uskutočňovať prostredníctvom elektronických prostriedkov (e-mailom), telefonicky alebo 

poštou. 
  

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 vybudovanie zelenej steny 

v priestoroch interiéru  školy (inštalácia, materiál, doprava).  
Jedná sa o zelenú stenu  s kolobehom vody. Prívod vody a elektr. energie je v dosahu 

steny.  Rozmer zelenej steny je cca 10 m2 (výška 4 m, šírka 2,5 m). Obsahom steny je 

taktiež: 

- zberná nádrž, čerpadlo, rozvod závlah, spojovací materiál 

- inštalačný materiál 

- substrát 

- rastlinky  

 

10. Rozdelenie zákazky na časti: požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.   

  

11. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia: uchádzač 

predloží cenovú ponuku v súlade s bodom 9).  

  

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: ekonomicky najvýhodnejšia cena 

  

13. Obsah ponuky: Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 



Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina 
 

- identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, telef. číslo, meno 

a priezvisko kontaktnej osoby) 

- cenovú ponuku na celý predmet obstarávania uvedený v opise predmetu zákazky 

  

14. Spôsob predloženia ponuky: ponuky možno predkladať osobne, písomne na adresu 

uvedenú v bode 1) alebo e-mailom na adresu: gaska@gymsladka.sk 

 

 

 

 

15. Lehota na predkladanie ponúk: 31. máj 2021  

  

16. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom: 

verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu  o vyhodnotení 

všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali v listinnej alebo elektronickej 

podobe. Verejný obstarávateľ úspešného uchádzača bude kontaktovať telefonicky po 

vyhodnotení predložených ponúk písomne, poštou, mailom alebo telefonicky. 
   

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

objednávky, ktorá bude vystavená obstarávateľom ihneď po vyhodnotení ponúk. 

  

18. Prílohy: bez príloh 
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