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Výzva na predkladanie ponúk 
 
 
Názov zákazky:  Maľovanie priestorov Strednej odbornej školy gastronómie 

a hotelových služieb, 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): 45442100-8  – Maliarske a natieračské 
práce, 45432210-9 – Povrchová úprava stien 
 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 12 500,- EUR  

Lehota na predkladanie ponúk je do 27. septembra 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 % 
 
Opis predmetu obstarávania: 
 
V objekte SOŠ GaHS Farského 9 v Bratislave je potrebné vymaľovanie (hygienický 
náter) učební, chodieb, sociálnych zariadení a telocvične. V predmetných 
miestnostiach je potrebné zhodnotenie, zameranie plôch, vyžadujúcich si povrchovú  
úpravu prasknutých stien, maliarske a natieračské práce. V telocvični školy je 
potrebná montáž lešenia.  Po vykonaných prácach je potrebné dôkladne upratať 
priestory. Práce je možné vykonávať mimo vyučovacích hodín. 
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Termín vykonania prác: Predmetné práce požaduje objednávateľ vykonať 
v termíne: do 21.10.2019 
                 
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.. 
 
Kritérium výberu – najvyššie hodnotenie: najnižšia cena = 100 % 
 
Vyhodnotenie ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk bude dňa 30.9. 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  

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. 09. 2019  

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

                                                                                                                     PaedDr. Jozef Horák 

                                                                                                                           riaditeľ SOŠ 
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