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Výzva na predkladanie ponúk 
 
 
Názov zákazky:  Rekonštrukcia hlavného schodišťa 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: farskeho@farskeho.sk  
pošta:  Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb  
 Farského 9 
 851 01 Bratislava 
 
 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 45214220-8 – Stavebné práce na 
objektoch stredných škôl, 45233222-1 – Dlaždiace práce, 45341000-9 – Montáž 
zábradlí 
 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 19 077,32,- EUR  

Lehota na predkladanie ponúk je do 30. júla 2019, 14.00 h 
 
Najnižšia cena, vrátane DPH, za poskytnutie celého rozsahu podľa špecifikácie v 
opise predmetu obstarávania  
1. Celkové obstarávacie náklady na predmet obstarania (váha) 100 % 
 
Opis predmetu obstarávania: 
 
V objekte SOŠ GaHS Farského 9 v Bratislave je pôvodné schodisko s osadeným 
linoleom, ktoré je po pravidelne vykonávaných opravách, v nevyhovujúcom stave.   . 
Z bezpečnostných, ale aj estetických dôvodov prijalo vedenie školy rozhodnutie  
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predmetné schodisko zrekonštruovať, linoleum vymeniť za dlažbu, zábradlie 
s osadenými bočnými stenami vymeniť za nové, modernejšie z nerezových trubiek. 
Súčasťou stavebných prác je aj výmena linolea za dlažbu na 2. nadzemnom podlaží 
na chodbe medzi sekretariátom a miestnosťami 213, 216, 215 a 212 a vymaľovanie 
priestorov. 
Rekonštrukčné práce zahŕňajú: 

- demontáž starého linolea, búranie soklov, oškrabanie stien od olejovej farby, 
odstránenie starého zábradlia, demontáž tabúľ, svetiel, prechodových líšt, iné 
búracie práce, manipulovanie s odpadom, lešenárske práce, vyspravenie 
podkladov stien a podlahy, penetrácia a nivelácia, maľovanie, pokládka 
a špárovanie dlažby, montáž nového zábradlia, montáž líšt a tabúľ. 

 
 
Termín vykonania prác: Predmetné práce požaduje objednávateľ vykonať do 
21.8.2019. 
  
 
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. 

 Vyplnenie prílohy č. 2 - Čestné prehlásenie 

 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 31.7. 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: 24. 07. 2019  

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

                                                                                                                     PaedDr. Jozef Horák 

                                                                                                                           riaditeľ SOŠ 

 
 


