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Výzva na predkladanie ponúk 
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
Názov:     Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy  
Sídlo:     Zvolenská cesta č- 83, 984 01 Lučenec 
IČO:     37890221 
Zastúpený:    Mgr. Juraj Vitek – riaditeľ školy 

 
2. Názov predmetu zákazky.                  „Rekonštrukcia plochej strechy na budove na  

                                                               Rázusovej ul. č.61 pre SOŠ HSaD Lučenec“. 
 
3. Druh zákazky.    zákazka s nízkou hodnotou 
 
4. Miesto dodania predmetu zákazky. Rázusova ul. č.61 Lučenec   p. č. 3630/2    LV č.                

                                                               9458 kú: Lučenec 
 
5. Termín dodania predmetu zákazky.   mesiac október, november 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky. max. cena – do 50 000,00 € bez DPH 

 
7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi. 

 
- Výzva elektronickou poštou /mailom/, poštou, os. prevzatím. 
- Predkladanie ponúk klasicky poštou, os. doručením, mailom. 

 
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke. zásadne v eurách, ceny záväzné. 

 
9. Stručný opis predmetu zákazky. rekonštrukcia plochej strechy podľa krycieho listu  

rozpočtu. 
10. Rozdelenie zákazky na časti.  zákazka ako celok 
 
11. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia. 

živnostenský list, zápis OR./ fotokópiu/ 
12. Podrobný opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia 

požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
Práce sú zadefinované podrobne v krycom liste rozpočtu. 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk. 
Dodržanie max. ceny zákazky, kvalita, reg. dodávateľ 

14. Obchodné podmienky.  podľa zákona 
 
15. Obsah ponuky.   podrobný rozpis parametrov, záväzný rozpočet, cena 
 
16. Spôsob predloženia ponuky. - v uzavretej obálke s nápisom „Neotvárať súťaž“, 

- mailom, osobne. 
17. Lehota na predkladanie ponúk. - od 28.09.2018 do 08.10.2018 do12.00 hod. na    

                                                                 Sekretariát riaditeľa školy, Zvolenská cesta č.83     
        

18. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom. 
Do 12.10.2018 budú uchádzači oboznámení s výsledkom zadania zákazky 

/mailom, telefonicky, poštou/ 
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19. Ďalšie (doplňujúce) informácie. 
Čas obhliadky staveniska si možný dodávateľ dohodne telefonicky na  t.č. 047-43236 91 
mob. 0908 929 544 v čase od 28.09. - 6.10.2018 od 8.00 hod. do 13.00 hod. 
 

20. Prílohy. 
- Výkaz výmer 
- Zmluva o dielo 
- Geometrický plán 
- Fotografia strechy 

 
 
Vypracoval:  Ing. Ľubomír Matúška 
 
 
 
 
Schválil :      Mgr. Juraj Vitek – riaditeľ školy 
 


