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Výzva 
na predkladanie ponúk 

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

 

“OPRAVA A MAĽOVANIE STIEN TELOCVIČNE” 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 Názov:                  SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA 
 Adresa:                 Slovenská 5, 085 01 Bardejov 
 IČO:                      42035261 
            Kontaktná osoba:  Pavlus Ján 
 tel.:                        054 / 4861957, 0911 190 771  
 e-mail:                   ssjh.tec.bj@gmail.com 
 
 
2. Stručný opis zákazky: demontáž a montáž športového náradia, ochranné prekrytie proti 

poškodeniu a znečisteniu palubovky a dreveného obkladu, vyspravenie poškodených častí 
stien, penetrácia, sieťkovanie a stierkovanie stien, maľovanie min. dvojitým hygienickým 
náterom, maľovanie syntetickým náterom zvislých kovových konštrukčných prvkov, dovoz 
a odvoz materiálu, montáž a demontáž lešenia upratanie priestorov po ukončení prác.  

 
3. Typ zmluvy a predmet zákazky:    Objednávka 

 
 
4. Druh zákazky:   stavebné práce 
 
 
5. Miesto  stavebných prác:     Telocvičňa Spojenej školy Juraja Henischa, 

                                                Slovenská 5, Bardejov 
 
 
6. Trvanie zmluvy (Termín dodávky):   do 31. decembra 2020 
 
 
7. Lehota na predkladanie ponúk:   do 26. novembra 2020 do 11,00 hod. 
 
 
8. Miesto predkladania ponúk: Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu 

ssjh.tec.bj@gmail.com, alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „ OPRAVA 
A MAĽOVANIE STIEN TELOCVIČNE“ na sekretáriate verejného obstarávateľa v termíne do 
26.11.2020 do 11,00 hodiny. 
Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky 
potrebná obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby p. Jána Pavlusa, 
tel. 0911 190 771, mail: ssjh.tec.bj@gmail.com.  
 

9. Spôsob stanovenia ceny:   celková cena s DPH v € (Euro) 
 
 
10. Jazyk ponuky: slovenský 
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11. Podmienky financovanie predmetu zákazky:  

Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia. Faktúru je možné vystaviť po ukončení zákazky. 
 

12. Podmienky účasti uchádzačov:    Víťazný uchádzač  predloží neoverenú kópue oprávnenia 
na podnikanie v predmete zákazky a čestného vyhlásenia o tom, že nemá zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní 

 
13. Kritériá na hodnotenie ponúk:         Celková cena s DPH za predmet zákazky,  
                                                             termín zhotovenia 
 

14. Ostatné:    
      a)  Víťaznému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť jeho ponuky.   
                  
       b) Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude objednávka  pre víťazného uchádzača   
           na predmet zákazky.   
             
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bardejove  13. 11. 2020  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                        .................................................. 
                                                                                              Ing. Peter Dulenčin, PhD. 
                                                                                                      riaditeľ školy 
 
 


