
 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 

 

„Rekonštrukčné práce v ZŠ“ 

 

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 

E-mail:   zsjanasvermu@gmail.com 

www adresa:   www.zsjshe.sk 

 

Podmienky súťaže: 

 

1. Práce budú pozostávať z dodávky a montáže kazetového stropu do troch miestností 

o rozmeroch: 

- 1 miestnosť - 4800x3300, - 2 miestnosť - 7800x2350, - 3 miestnosť – 3400x3000 

Je potrebné vykonať tieto stavebné práce:  

- búracie práce steny na chodbe na 1. poschodí v budove A školy o rozmeroch  

3600x2500, v tejto stene sú umiestnené dvere o rozmeroch 2000x850, hrúbka 

steny je 150 

- vybúranie otvorov v stene, vyspravenie a zamurovanie cca 1,5m² 

- následne po búracích prácach je potrebné vykonať výspravku podlahy 

- kompletná rekonštrukcia stien  cca 15m² 

- na vybúranej chodbe je potrebné urobiť  - sieťkovanie stien – cca 53,28m²  

- vrchné štukové omietky jemné 

- farebný náter stien  

- v sklade na 1. poschodí v budove A školy o rozmeroch 3400x3000 je potrebné 

vykonať:  - sieťkovanie stien – cca 32,31m²  

- vrchné štukové omietky jemné 

- farebný náter stien  

- dodávku a montáž plávajúcej podlahy 340x300 

- demontáž drevenej zárubne a montáž oceľovej zárubne spolu  

   s potrebnými stavebnými prácami  

- nákup dverí, štítkov a zámku  

- elektroinštalačné práce (zasekávanie vodičov do stien), montáž  

  vypínačov, zásuviek, montáž stropných svetiel   

- vodoinštalačné práce a nákup potrebného materiálu (obklad-1m²,  

   umývadlo Ø25 s polonohou, stojanková batéria, radiátor 800 s prísl.) 

 

2. Cenu za realizáciu požadovaných prác je potrebné stanoviť zo strany predkladateľa 

cenovej ponuky na základe nutnej obhliadky priestorov na Základnej škole Jána 

Švermu, Štefánikova 31, 066 24  Humenné. 

 

mailto:zsjanasvermu@gmail.com
http://www.zsjshe.sk/


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

a okolnosti uvedené v tejto výzve vrátane vývozu a dovozu materiálu, režijných 

nákladov a musí byť stanovená ako cena pevná, vrátane DPH, bez možnosti jej 

ďalšieho navyšovania.  

 

4. Požadovaná lehota na zhotovenie predmetu zákazky je v termíne od 04.02.2014 do 

14.02.2014 po podpísaní zmluvy o dielo s vybraným zhotoviteľom.  

 

5. Cenovú ponuku je potrebné doručiť v uzavretom obale s heslom „Súťaž – 

Rekonštrukčné práce v ZŠ – neotvárať“ v termíne najneskôr do 30.01.2014 do 

10:00 hodiny na sekretariát Základnej školy Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24  

Humenné.   

 

 

 

 

 

         Mgr. Jozef Šalata 

             riaditeľ školy 


