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Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium  

Teplická 7, 831 02 Bratislava 
 

 
 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

 

 

ODDIEL I. Verejný obstarávateľ : 

                      Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 

                      IČO : 317 87 088 

                      Teplická 7, Bratislava 831 02 

Kontaktné miesto : Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7,             

Bratislava, 831 02 

Kontaktná osoba : Mgr. Ladislav Makó 

Telefón : 02/44253892 

Fax : 02/44452055 

E-mail : ladislav.mako2@gmail.com 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa : http://www.smnd.sk/ 

Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste.  

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese  

a kontaktnom mieste. 

Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste. 

I.2.                Druh verejného obstarávateľa 

I.2.1.             Druh verejného obstarávateľa 

                     Organizácia riadená verejným právom 

 

Oddiel II. Predmet zákazky 

 

II. Opis 

 

II.1. Názov zákazky  

                                    KOMPLETNÁ VÝMENA STRECHY  

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo     

           poskytovania služieb   

            Služby 

Hlavné miesto dodania : Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická 7, 

Bratislava 831 02 

 

II.1.3. Stručný opis zákazky 

Predmetom zákazky je kompletná výmena strechy na základe obhliadky odborníka 

z odboru stavebníctva (havarijný stav): izolácia, oprava žľabov a odstránenie 

poškodenia po zatekaní v interiéri v Škole pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, 

Teplická 7, Bratislava    831 02. 

 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 

Orientačná výmera strechy: 950m
2
  

 

            Orientačná výmera žľabov: 150m 
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II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

            Hodnota : 41 666,67 € bez DPH 

II.3. Lehota dodania 

            15 pracovných dní 

 

Oddiel III. Osobné postavenie, Ekonomické, Finančné a Technické informácie 

 

III.1. Podmienky účasti 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok     

účasti.: 

a)   Splnenie podmienok týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 Zákona 

o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti záujemca preukáže predložením 

dokladov podľa § 26 ods. 2 až 4 t.j. – výpisom z registra trestov nie starším ako tri 

mesiace , - potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie starším ako tri mesiace, 

- dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce  alebo poskytovať 

službu, alebo potvrdením podľa § 128 ods.1 zákona a potvrdením súdu že na 

dodávateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácií, ani nebolo proti nemu 

zastavené či zrušené konkurzné konanie pre nedostatok majetku. 

 

III.1.2. ekonomické a finančné postavenie  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 

účasti : nevyžaduje sa 

 

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 

 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 

účasti : technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže zoznamom stavebných 

prác podľa §28 ods.1 písm. b) 

 

Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská : Nie 

 

Oddiel IV. Postup 

 

IV.1. Kritéria na vyhodnotenie ponúk  

 

IV.1.1. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

 Voľba : najnižšia cena  

 

IV.1.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov  

 Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady : 

 Dátum a čas : 17.02.2013 do 12:00 

 

IV.1.3. Lehota na predkladanie ponúk   

 Dátum a čas : 28.02.2014 12:00 

 

IV.1.4. Podmienky otvárania ponúk  

 Dátum a čas : 03.03.2014 13:00 

 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Neverejné, bez účasti uchádzačov 
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Oddiel V. Doplňujúce informácie 

V.1. Zákazka sa týka projektu (programu financovaného z fondov EÚ) 

 Nie 

V.2. Dátum odoslania výzvy 

 06.02.2014 
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