
 Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

Verejné obstarávanie 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet verejného obstarávania 
 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
 

Vás žiadame 
o predloženie cenovej ponuky na 

 
„Výstavba atletického oválu a rozbežiska v ZŠ Jána Švermu Humenné“ 

 
 
Verejný obstarávateľ:  
 

Úradný názov:  Základná škola Jána Švermu  
IČO:    37874071 
Poštová adresa:  Štefánikova 31 
PSČ:   066 24 
Mesto:   Humenné 
Štát:   Slovenská republika 
Kontaktná osoba:  Mgr. Jozef Šalata 
Telefón:   057/7752630, 0915 383 346 
E-mail:   zsjanasvermu@gmail.com 
www adresa:   www.zsjshe.sk 

 
 
Podmienky súťaže: 
 

1. Práce budú pozostávať z dodávky materiálu a prác potrebných na výstavbu atletického 
oválu a rozbežiska v Základnej škole Jána Švermu v Humennom.  
Popis aktuálneho stavu:  
- na dráhe sú už osadené obrubníky a povrch je zhutnený andezitom v rôznych frakciách  
Požadujeme:  
1.  vodopriepustný umelý povrch ako podkladnú vrstvu zložený z SBR gumového  

granulátu frakcie 1-4mm (hrúbky 30-35mm) zmiešaný s polyuretánovým pojivom 
a drteným kamenivom frakcie 2-5mm 

2. vodopriepustný umelý povrch cca 700m² tvorí vrstva čierneho gumového granulátu 
zmiešaná s polyuretánovým pojivom a vrstva drsného nástreku polyuretánovej 
farby doplnenej o červený gumový granulát EPDM frakcie 0,5-1,5mm (hrúbka 2-
3mm). 
+ rozbežisko na skok do diaľky 

3. vyčiarovanie atletického oválu  – 4 dráhy – tri čiary - cca 520m, štart a cieľ – čiara, 
čísla 1, 2, 3, 4 pre určenie dráh  
 

2. Cenu za dodanie materiálu a realizáciu požadovaných prác je potrebné stanoviť zo 
strany predkladateľa cenovej ponuky na základe obhliadky priestorov na Základnej 
škole Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24  Humenné. 

 
3. Cena za predmet zákazky uvedená v cenovej ponuke musí zahŕňať všetky požiadavky 

a okolnosti uvedené v tejto výzve vrátane dovozu materiálu a strojov, vedľajších 
režijných  a pracovných nákladov a musí byť stanovená ako cena pevná, vrátane DPH, 
bez možnosti jej ďalšieho navyšovania. Pokiaľ uchádzať nie je platcom DPH, uvedie 0€ 
DPH a upozorní na túto skutočnosť.  
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Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: 
- cena za predmet ponuky – 70% 
- doba výstavby diela – 15% 
- záručný, pozáručný servis a technická pomoc – 10% 
- referencie – 5% 

 
4. Požadovaná lehota na zhotovenie predmetu zákazky sa dohodne v deň podpisu zmluvy 

o dielo s vybraným zhotoviteľom.  
 

5. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v uzavretom obale s heslom „Súťaž – Výstavba 
atletického oválu a rozbežiska v ZŠ Jána Švermu Humenné – neotvárať“ v termíne 
najneskôr do 17.04.2014 do 12:00 hodiny osobne na sekretariát Základnej školy Jána 
Švermu, Štefánikova 31, 066 24  Humenné alebo poštou na adresu Základná škola Jána 
Švermu, Štefánikova 31, 066 24  Humenné.   

 
 

 
 
 
         Mgr. Jozef Šalata 
             riaditeľ školy 


