
Výzva na predkladanie ponúk 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov:  Gymnázium Karola Štúra, RR pri Gymnáziu Karola Štúra v Modre 

Sídlo: Námestie Slobody 5, 900 01 Modra 

IČO: 17050197, 36063738 

DIČ: 2020678781 

Webové sídlo (internetová adresa): www.gymmo.edupage.org 

Kontaktná osoba: Mgr. Danica Grnáčová, riaditeľka 

Telefón: 033/6472576 

Mobil: 0905800624 

E-mail: gymkstura@gmail.com 

 

Názov predmetu zákazky:  Oprava fasády objektu.   

(búracie práce, montáž plastových dverí a okna, zhotovenie schodov, penetrácia stien, oprava, 

zateplenie, omietka). 

Hlavný kód CPV: 

 
45000000-7 Stavebné práce 

 

Druh zákazky:  Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Stručný opis:  Oprava fasády objektu nachádzajúceho sa  na školskom dvore. Objekt slúži 

ako skladový priestor pre potreby telesnej a športovej výchovy. Vykonávané práce: búracie 

práce súvisiace s výmenou okna a dverí, vybudovanie schodov, zateplenie, zhotovenie 

omietky 

  

Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max 3916,70 € bez DPH a 4700 € s DPH za celý 

predmet zákazky. 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena 

vrátane DPH na celý predmet zákazky. 



 

Dĺžka trvania zákazky: do 1 mesiaca od podpísania objednávky,  nadobudnutia jej 

účinnosti a odovzdania predmetu zákazky. 

Typ zmluvy: objednávka 

 

Podmienky účasti: 

a) identifikácia uchádzača(názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, t.č., e-mail) 

b) cena predmetu zákazky  v € bez DPH a s  DPH (vrátane naceneného rozpočtu - výkaz 

výmer, príloha) 

c)  doklad o oprávnení uskutočňovať práce na predmet obstarávania – stačí fotokópia dokladu 

 

Použitie elektronickej aukcie: áno/nie 

 

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky sa predkladajú najneskôr do 11.3.2021 do 

10.00h osobne alebo emailom na adresu gym.modra@region-bsk.sk 

V predmete emailu treba uviesť  názov predmetu zákazky " Oprava fasády objektu ". 

Termín otvárania ponúk:  Vyhodnotenie ponúk uskutoční verejný obstarávateľ v súlade 

so zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v súlade s touto výzvou ako aj v súlade 

so Súťažnými podkladmi. Otváranie ponúk: dňa  11.3.2021,  

o 11:00 hod. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk je neverejné!  

 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do 30.6.2021 

 

 

 

       Mgr. Danica Grnáčová 

            riaditeľka školy 
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Položkový rozpočet 

Oprava fasády objektu    

Charakter činnosti 
množstvo m.j. 

cena za 

j. celkom 

1. Búracie práce- dvere, okno 3 ks   

2. montáž plastových dverí a okna 2 ks   

3. penetrácia stien  80 m2   

4. zateplenie stien  80 m2   

5. zateplenie podhľadu strechy polystyrénom Xps 6 m2   

6. zhotovenie silikónovej omietky 1,5 mm 86 m2   

7. doprava, dovoz materiálov, lešenie 1 sub.   

Spolu     

 

 


