
Základná umelecká škola Giraltovce  
Dukelská 49/53, 087 01 

Váš list číslo / zo dňa  Naše číslo  Vybavuje / linka Giraltovce 

                                                                                   Ing. Emil Mati           03.11.2020. 

VEC  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – ZASLANIE 

 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebnej práce 

s názvom „Dom kultúry Giraltovce, stavebné úpravy – I.NP tanečná sála“.   

! V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 v rámci zákazky 

s nízkou hodnotou podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších zmien.  

Na výber zmluvného partnera je použitý postup  pre zákazku s nízkou hodnotou.  

 Veríme, že sa  procesu  verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú cenovú 

ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

 S pozdravom 

  .........................………………………............................             

         Mgr. Peter Zajac, DiS.art. – riaditeľ školy v.r. 

Príloha: Výzva na predloženie cenovej ponuky 



V   Ý   Z   V  A  
zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien na dodanie stavebných prác s názvom 

„Dom kultúry Giraltovce, stavebné úpravy – I.NP tanečná sála“   

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:  Základná umelecká škola Giraltovce 

Sídlo:    Dukelská 49/53, 087 01 

IČO:     51 933 047  

DIČ:     2120838951 

Telefón: 054/7322447, 0905/515071 

Fax:        054/7322301  

Stránkové hodiny: Pondelok – Piatok od 800 – 1530 

Kontaktná osoba:  Ing. Emil Mati, 0905/515071  

e-mail: emil.mati@giraltovce.sk, emati@zoznam.sk 

2. Typ  zmluvy:  

Zmluva o dielo  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:   

Giraltovce, ulica Dukelská, Dom kultúry Giraltovce, pozemok parcela č. KN 1005/2. 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
Je potrebné realizovať vytvorenie otvoru v nosnej stene. 
Po stranách sa v stene vybúra otvor cca 600 mm, osadia sa oceľové U profily (2x200) a ukotvia sa 
skrutkami. Osadia sa oceľové vodorovné trámy (3 x I 400). Celkové množstvo zabudovanej 
profilovanej ocele je 2 488,40 kg. 

Nedeliteľnou súčasťou tohto popisu – predmetu obstarania je projekt statiky vyhotovený 
spoločnosťou STATIC STUDIO s.r.o., Baštová č.45, 080 01 Prešov z termínu máj 2020.  

Slovník spoločného obstarávania:   
    45212000-6  Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie 

a reštauračné stravovanie 
      
     Uchádzači spracujú cenu za realizované stavebné práce v € v členení bez DPH, DPH, cena      
     vrátane DPH; ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na to v ponuke. 

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
Nepripúšťa sa rozdelenie ponuky. 
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6. Variantné riešenie:  

Nepripúšťa sa. 

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  
Do 31.03.2021. 

8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  
a) dňa 13.11.2020 do 10 hod. 
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,    
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. Ponuka uchádzač vloží do samostatného 
obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať: 
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1; 
- adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta 

podnikania uchádzača; 
- označenie heslom: DK-Stavebné úpravy–Neotvárať; 

  
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača. 

9. Podmienky financovania:  
Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia. 

10.Podmienky účasti:   
- uchádzač vo svojej ponuke predloží doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť 

zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočňovanie požadovaného 
predmetu zákazky; 

- uchádzač vo svojej ponuke predloží čestné prehlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní; 

11.Kritéria na hodnotenie ponúk: 
− cena s DPH/bez DPH.  

     Uchádzač s najnižšou celkovou konečnou cenou bude úspešný. 

  .........................………………………............................             

       Mgr. Peter Zajac, DiS.art. – riaditeľ školy v.r. 


