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V ý z v a 
na predloženie ponuky v prieskume trhu v rámci zadávania zákazky „Vymaľovanie (hygienický náter) chodieb 

a miestností“ elokovaného pracoviska Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave“ 

 

 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Jazyková škola 

Palisády č. 38 

Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

IČO: 17319145 

 

Kontaktná osoba: 

   Ing. Oľga Štrbová 

Jazyková škola, Palisády č. 38, Bratislava, elokované pracovisko Vazovova14, Bratislava 

tel. číslo: 0904 773 200 

e-mail:   str@1sjs.sk 

 

    

2. PREDMET ZÁKAZKY 

 

       2.1  Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je vymaľovanie (hygienický náter) chodieb a miestností elokovaného pracoviska 

Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave v zmysle uvedenej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.1 

tejto Výzvy na predloženie ponuky. 

 

       2.2  Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):  

 45442100 – 8 Maliarske a natieračské práce 

 45432210 – 9 Povrchová úprava stien  

 

  2.3 Opis predmetu zákazky: 
 2.3.1   Predmetom tohto prieskumu trhu je výber najvhodnejšej spoločnosti/ponuky, ktorá zabezpečí    

predmet zákazky definovaný v bode 2 týchto podmienok zákazky.  

 

 2.3.2  Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je v Prílohe č.1 „Výzvy na predloženie 

ponuky“. 

 

 

3. PODMIENKY PLNENIA 

 

3.1   Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude vystavená objednávka na úspešného uchádzača. 

 

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO 

nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. f) tohto zákona. 

 

3.2   Miestom plnenia je:  elokované pracovisko Vazovova 14 Jazykovej školy, Palisády č. 38, Bratislava.  

 

3.3   Lehota dodania: od 05.08.2019 do 25.08.2019 

 

3.4   Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 13 000,00 EUR.  

mailto:str@1sjs.sk


 

2 
 

4. OBSAH PONUKY      

                                                                                                                                                                                                                    

4.1  Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať : 

- vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný Formulár pre prieskum trhu ( Príloha č.2 „Výzvy na 

predloženie ponuky“); 

- Čestné vyhlásenie uchádzača, že spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a 
f) Zákona o VO. 

 

 

5. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA / MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA 

PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

 

5.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, aby si 

záujemcovia sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie 

ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky si treba 

dohodnúť telefonicky alebo e-mailom u kontaktnej osoby. 

 

5.2  Uchádzač doručí ponuku na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa podľa bodu 1 „Výzvy na 

predloženie ponuky“. 

 

5.3  Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu, poštou alebo osobne v uzavretej obálke 

 

5.4  Lehota na doručenie ponúk je do 18.07.2019 do 10:00 hod.  Pozn.: Ponuka predložená po lehote 

nebude akceptovaná a vyhodnocovaná. 

 

5.5  Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 25.08.2019. 

 

 

6.  OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 

 

6.1   Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré  

6.1.1  obsahujú náležitosti uvedené v bode 4 „Výzvy na predloženie ponuky“. 

6.1.2  zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v týchto podmienkach zákazky. 

 

6.2  Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto podmienkach  a neobsahuje také skutočnosti, 

ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov budú 

z prieskumu trhu vylúčené. 

 

6.3  V prípade nejasnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany verejného 

obstarávateľa, bude uchádzač elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej ponuky 

v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

 

6.4 Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným 

obstarávateľom vo výzve podľa bodu 6.3, alebo predložené vysvetlenie nie je dostatočné, jeho ponuka 

bude z prieskumu trhu vylúčená. 

 

 

7.  KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

7.1  Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 6.1 a 6.2 a neboli 

z prieskumu trhu vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk uvedeného 

v bode 7.2 a v Prílohe č.3 „Výzvy na predloženie ponuky“. 
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7.2  Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 

7.3  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 

7.4  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky. 

 

7.5  Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na 

predkladanie ponúk, v lehote viazanosti ponúk. 

 

7.6  Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky . 

 

7.7  Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli 

v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím 

verejného obstarávateľa. 

 

 

8.  OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

8.1  Plnenie bude vykonávané na základe objednávky vystavenej na úspešného uchádzača. 

 

8.2 Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená dodávateľom na podklade objednávateľom potvrdeného 

dodacieho listu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 30 dní a 

začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje v 

rozpore s touto objednávkou  alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných 

predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti 

začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi. 

 

8.3  O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote viazanosti ponúk. 

 

 

9.  ZRUŠENIE PRIESKUMU TRHU 

 

9.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu. 

 

10.  DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

10.1  Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať 

informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia 

ponúk. 

 

10.2   Informácie , ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 

predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

 

10.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané 

a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

V Bratislave, 12.07.2019                                                                                                                                                  

                           PhDr. Helena Hanuljaková 
                                                        riaditeľka školy 

Zoznam príloh: 

Príloha č.1:   Podrobný opis predmetu zákazky  

Príloha č.2:   Formulár pre prieskum trhu 

Príloha č.3:   Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny  
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PRÍLOHA Č.1: PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

 
Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je vymaľovanie (hygienický náter) chodieb a miestností elokovaného pracoviska Jazykovej 

školy na Vazovovej 14 v Bratislave v zmysle uvedenej špecifikácie. 

 

Miesto plnenia: 

Elokované pracovisko JŠ na Vazovovej 14 Jazykovej školy, Palisády 38, Bratislava. 

 

Predmet zákazky zahŕňa: 

 Odborné zhodnotenie nevyhnutných prác a zameranie plôch, vyžadujúcich si maliarske a natieračské 

práce vo vestibuloch a piatich miestnostiach, ako aj povrchovú úpravu popraskaných stien a zasekanie 

káblov na chodbách.  

 Zvolenie najoptimálnejšieho riešenia odstránenia súčasného  stavu maľovky v uvedených priestoroch za 

najefektívnejšieho vynaloženia finančných prostriedkov objednávateľa, pozostávajúceho zo škrabania 

a  vyspravenia stien,  stropov a soklov, zo sieťkovania (5 m
2
), zo stierky po výmene 3 okien, 

z akrylovania (49 m), z izolovania (14,5 m
2)

,  z páskovania (11 m), z osádzania rohových líšt, 

z penetrovania a maľby stien (977 m
2)

 a náteru soklov (913 m
2)  

 umývateľnou (nie olejovou, ani 

syntetickou farbou, ale vodou riediteľnou) čo možno najbelšieho odtieňa, z bieleho náteru potrubia 

ústredného kúrenia (53 m
2)

, zo zakrývania 18 okien, 33 dverí, 15 radiátorov,  podláh v miestnostiach na 2. 

posch. a na chodbách na 1. posch., v prípade potreby i schodov, z dovozu materiálu a odvozu odpadu. 
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Ak sa v opise predmetu zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný 

postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predložiť ponuky s 

ekvivalentným riešením pri splnení požadovaných technických špecifikácií jednotlivých 

položiek.  
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PRÍLOHA Č.2: FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU 

Jazyková škola, Palisády č. 38, Bratislava 

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU  
na predloženie ponuky v prieskume trhu v rámci zadávania zákazky   „Vymaľovanie (hygienický náter) chodieb a miestností“ 

 

 
Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky: 

Identifikačné údaje uchádzača 
vyplní uchádzač 

Vymaľovanie (hygienický náter) chodieb a miestností. 

Opis a rozsah predmetu zákazky 

 
Predmetom tohto prieskumu je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá zabezpečí 
plnenie predmetu zákazky. 
 
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 „Výzvy na 
predloženie ponuky“. 
 
Kritérium pre hodnotenie ponúk je celková cena za celý predmet zákazky  v EUR 
s DPH. 

Názov: 
 
Sídlo: 
 
IČO: 
IČ DPH: 
Kontaktná osoba: 
 
Telefón: 
 
Email: 

 
Miesto realizácie predmetu zákazky: Elokované pracovisko Vazovova 14 Jazykovej školy, Palisády 38, Bratislava.  

Termín plnenia predmetu zákazky: od 05.08.2019 do 25.08.2019 

Kontaktná osoba pre prieskum trhu: 
Ing. Oľga Štrbová, Jazyková škola, Palisády č. 38, Bratislava, elokované pracovisko Vazovova 14 
tel. číslo: 0904 773 200, e-mail:   str@1sjs.sk  

Predpokladaná hodnota zákazky: 13 000,00 EUR  s  DPH 

 
NÁVRH NA PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 

 
Položka 

 
MJ 

 
Množ. 

 

 
Cena celkom v EUR 

bez DPH 

 
Cena celkom v EUR s DPH / 

Cena pre vyhodnotenie ponúk 
 

 
Vymaľovanie (hygienický náter) chodieb 

a miestností. 

   
celok 

    
        1 

 
Vyplní uchádzač 

 
Vyplní uchádzač 

 

 
                                                                                             Vyplní uchádzač                                   Vyplní uchádzač 
                                                                   ..............................................          ............................ 
                                                                           Podpis oprávnenej osoby uchádzača dátum 

Záväzná platnosť ponuky do: do 25.08.2019 
Termín na doručenie ponúk: 18.07.2019 do 10:00 hod. 
Spôsob predkladania ponúk: 
Vašu záväznú ponuku nám zašlite na adresu: 

elektronicky – prostredníctvom e-mailu alebo poštou alebo osobne v uzavretej obálke 

str@1sjs.sk 
Poznámka:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk. 
* Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním / realizáciou predmetu zákazky. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov. 
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto formulári pre prieskum trhu. 
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok prieskumu 
trhu alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
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PRÍLOHA Č.3:  SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB 

URČENIA CENY 

   
Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré neboli z prieskumu trhu 

vylúčené.  Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: 

 

Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 

 
 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky 

v EUR s DPH za podmienok dodržania požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti. Poradie 

uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny od 1 po x, kde x je počet uchádzačov. 

 

Uchádzač celkovú ponúkanú cenu uvedie aj do „Formulára pre prieskum trhu“ - Príloha č.2, ktorý je súčasťou 

„Výzvy na predloženie ponuky“ a bude pripojený aj ako samostatný dokument. 

 

SPÔSOB URČENIA CENY: 

 

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú cenu za celý predmet 

zákazky. 

 

 Celková cena musí byť stanovená v mene Euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo 

poplatkov). Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta. 

 

 Celková cena uvedená v ponuke uchádzača bude cena konečná, ktorá musí zahŕňať všetky náklady 

uchádzača na riadne dodanie predmetu zákazky. 

 


