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Výzva na predkladanie ponúk 
 
 
Predmet ponuky:  Pokládka dlažby, výroba a osadenie posúvnej vstupnej brány 

s pohonom a dvojkrídlovej bočnej v objekte SOŠ GaHS, 
Farského 9, Bratislava 

 
 
Druh zákazky:  Zákazka podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
 
Obstarávateľ:  Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb  
 Farského 9 
 851 01 Bratislava 
 
IČO:  17054281  
 
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Adamišin 
E-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk 
Telefón: 0905 409 466  
 
Spôsob doručovania  
ponúk:  e-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk  
pošta:  Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb  
 Farského 9 
 851 01 Bratislava 
 
 
Názov zákazky:  Výmena dlažby a vstupných brán v objekte SOŠ GaHS, 

Farského 9, Bratislava 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 45112700-2 – Terénne úpravy,  
45233222-1 – Dlaždiace práce, 45421148-3 – Montáž brán 
 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 24 144,- EUR  

Lehota na predkladanie ponúk je do 26. júla 2019, 12.00 h 
 
Najnižšia cena, vrátane DPH, za poskytnutie celého rozsahu podľa špecifikácie v 
opise predmetu obstarávania  
1. Celkové obstarávacie náklady na predmet obstarania (váha) 100 % 
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Opis predmetu obstarávania: 
 
V objekte SOŠ GaHS Farského 9 v Bratislave je na nádvorí medzi jednotlivými 
pavilónmi osadená dlažba. Vplyvom poveternostných podmienok došlo k jej 
narušeniu, popraskaniu. Z bezpečnostných, ale aj estetických dôvodov prijalo 
vedenie školy rozhodnutie vymeniť v tejto časti dvora dlažbu za vhodnejšiu, 
zámkovú. V prednej časti dvora pri vstupe do objektu a pozdĺž hlavnej budovy je 
vyasfaltovaná plocha, ktorá je miestami zvlnená a porušená. V tejto časti dvora by sa 
namiesto položeného asfaltového povrchu osadila vhodnejšia zámková dlažba. Pri 
vstupe do dvora  sa uvažuje s výmenou pôvodnej brány, ktorá je poruchová za novú 
, modernejšiu posuvnú s dvojitým zasúvaním. Taktiež sa uvažuje s výmenou 
vchodovej brány pri vedľajšom vchode, pri regulačnej stanici plynu, za širšiu 
dvojkrídlovú, tak aby bol umožnený vjazd vozidiel do dvora kvôli zjednodušeniu 
zásobovania objektu. 
 
 
Termín vykonania prác: Predmetné práce požaduje objednávateľ vykonať do 
1.9.2019. 
  
 
Podmienky účasti zo strany uchádzača: 
 

 Vyplnenie Prílohy č. 1 – výkaz výmer s uvedením jednotkových cien, celkovej   
           ceny a ceny vrátane DPH, uchádzač uvedie či je platca DPH, alebo nie. 

 Výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie, výpis zo zoznamu 
hospodárskych subjektov 

 
Je možne vykonať obhliadku miesta uskutočnenia zákazky. Termín obhliadky si treba 
dohodnúť telefonicky na t. č. 0905 409466, alebo 0915 724388.. 
 
 
Kritérium výberu – najvyššie hodnotenie: najnižšia cena = 100 % 
 
Vyhodnotenie ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk bude dňa 29.7. 2019.  Po vyhodnotení predložených cenových ponúk 

obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa 

vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho 

ponuku prijíma. 

Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 

 
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  
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znení neskorších predpisov nie je možné podať  námietky v zmysle § 170, ods. 8, odst. b) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

 

- obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za 

úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej 

odstúpi.  

 

Dôvody zrušenia zadania zákazky: 

– nebola predložená ani jedna ponuka; 

– ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy; 

– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená; 

 

 

V Bratislave dňa: 19. 07. 2019  

                                                                                                               ................................................. 

                                                                                                                     PaedDr. Jozef Horák 

                                                                                                                           riaditeľ SOŠ 

 
 


