
Výzva na predkladanie ponúk 
 
Predmet ponuky:  Dodávka stolárskych prác a výrobkov v cvičnej stolovni Strednej 

odbornej školy gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 
Bratislava 

 
Druh zákazky:  Zákazka malého rozsahu  
 
Názov zákazky:  Návrh, dodávka a montáž obkladov a komody 
 
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 
 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2 592,- EUR  

Termín realizácie zákazky: do 20.03.2020 

Lehota na predkladanie ponúk je do 28. februára 2020, 12.00 h 
 
Najnižšia cena za poskytnutie celého rozsahu podľa špecifikácie v opise predmetu 
obstarávania  
1. Celkové obstarávacie náklady na predmet obstarania (váha) 100 % 
 
Opis predmetu obstarávania: 
 
V záujme skvalitnenia materiálno – technických podmienok na praktickom vyučovaní 
žiakov SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9 v Bratislave Petržalke 
prebehla v roku 2019 rekonštrukcia cvičnej stolovne. Súčasťou vynovenia tohto 
priestoru je aj barový pult, ktorý bude využívaný na praktickom vyučovaní pre žiakov 
študijných a učebných gastronomických odborov..  
Obstarávateľ požaduje od uchádzačov predloženie cenovej ponuky na vypracovanie 
návrhu, dodávky a montáže: 
1, obklad barového pultu: výška 110 cm, hĺbka 45 cm, šírka 110 cm 
2, obklad steny za pultom: výška 2,7 m, dĺžka 7,2 m 
Použitý materiál na obklad pultu a steny za pultom W1000 a K5414. Obklad pultu 
a steny by mal byť šľachovitý materiál W1000o hrúbke 10 mm, materiál K5414 
o hrúbke 18 mm. 



3, obklad stĺpu (z dvoch strán): výška 272 cm, šírka 50 cm  X 55 cm, použitý materiál 
W1000 
4. komoda dvojdverová policová, s jedným šuflíkom: výška 110 cm, hĺbka 45 cm, 
šírka 100 cm, použitý materiál K5414. 
 
Súčasťou ponuky budú všetky, aj vedľajšie náklady, ako sú náklady na prevoz 
materiálu, doprava, likvidácia a odvoz odpadu a iné. V prípade, že je uchádzač 
platca DPH, súčasťou ceny bude aj DPH. 
 
Podmienky účasti: 
 

- Výpis z obchodného registra, resp. živnostenské oprávnenie s predmetom  
činnosti na realizáciu predmetu obstarávania. 
 

Je potrebné vykonať obhliadku miesta uskutočnenia zákazky s cieľom oboznámiť sa 
bližšie s požiadavkami obstarávateľa na dodanie predmetu zákazky. Termín 
obhliadky si treba dohodnúť telefonicky. 
 
Kritérium výberu – najvyššie hodnotenie: najnižšia cena = 100 % 
 
Vyhodnotenie ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk bude dňa 02. 03. 2020.  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: 20. 02. 2020                       

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

                                                                                                                     PaedDr. Jozef Horák 

                                                                                                                           riaditeľ SOŠ 



 


