
Základná škola s materskou školou Markušovce Školská 16 Markušovce 
 

 
P R I E S K U M   T R H U  

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 
Názov organizácie:  Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce 
Sídlo organizácie:  Školská 16 
    053 21 Markušovce 
IČO:    35546018 
DIČ:    2021668638 
Kontaktná osoba:  PhDr. PaedDr. Michal Pankevič, PhD. 
Telefón:                 +421-911 561 261 
E-mail:                  vo@zsmarkusovce.sk  
 
2. Názov predmetu obstarávania zákazky: Odstránanie porevíznych závad v priestoroch ZŠ 

s MŠ Markušovce 
 

3. Kód/Kódy CPV: 71314100-3, 65300000-6 
 
4. Druh zákazky: 
☐ Tovary   ☐ Služby    ☐ Práce 
 
5. Množstvo/ Popis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je odstránenie porevíznych závad, zistených a súvisiacich s rozvodom 
elektriny a elektroinštaláciou v priestoroch Základnej školy s materskou školou v 
Markušovciach.  
 
6. Bežná dostupnosť zákazky: 
Zákazka je bežne dostupná v zmysle §2 ods. 5 písm. „o“ a ods. 6 a7 Zákona č. 343/2015 
o verejnom obstarávaní. 
 
7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť. 
 
8. Jazyk: 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky: < 5 000,- EUR bez DPH na celý predmet zákazky 
 
Miesto plnenia zákazky: priestory ZŠ s MŠ, Školská 16, Markušovce 
Stručná špecifikácia zákazky: 
        Obstarávateľ na účel plnenia predmetu zákazky požaduje: 

- odstránanie závad v priestoroch školskej kuchyne, 
- odstránanie závad – zemnenie bleskozvodu ZŠ (bez výkopov), 
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- odstránanie závad na elektroinštalácii v priestoroch ZŠ 
 

10.    V kalkulácii sa požaduje uviesť: 
Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez aj s DPH (pokiaľ je 
poskytovateľa služby platcom DPH). Konečná cena bude zahŕňať všetky náklady 
poskytovateľa služby. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za 
prípadné dodatočné náklady (napr. cestovné, dopravné a iné), ktoré si opomenul započítať 
do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej 
stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku. Poskytovateľ služby 
môže, v prípade, že sa časť predmetu zákazky plánuje realizovať subdodávateľsky 
(outsourcing), zahrnúť do cenovej kalkulácie aj sumu za dohodnutú subdodávateľskú 
činnosť. Uvedená suma musí rešpektovať zásadu hospodárnosti a efektívnosti a odrážať jej 
aktuálny stav na trhu v čase realizácie daného prieskumu. 
 
11. Ďalšie informácie 
Verejný obstarávateľ na účel plnenia predmetu zákazky požaduje (spolu s cenovou 
kalkuláciou) zaslanie scanu aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra 
(vo formáte .pdf alebo .jpg), ktorý potvrdzuje oprávnenie uchádzača dodávať tovar alebo 
poskytovať služby alebo realizovať stavebné práce v rozsahu predmetu tejto zákazky.  

 
Ak poskytovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu. 
Cenovú kalkuláciu zasielajte vo forme vyplnenej tabuľky – Príloha č. 1. 

 
12.    Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu – cenových ponúk:  
Najnižšia konečná cena v EUR (v prípade platcov DPH cena s DPH, v prípade neplatcov DPH 
celková cena) za celú zákazku.  

 
13.    Lehota a miesto predkladania cenových návrhov: 
Lehota na predkladanie cenových ponúk: 9.12.2016 do 10.00 hod. 
Cenové návrhy a súvisiaca požadovaná dokumentácia musia byť doručené e-mailom na 
adresu: vo@zsmarkusovce.sk. Cenové návrhy musia obsahovať pečiatku a podpis 
(zástupcu) poskytovateľa služby a budú zaslané vo formáte .pdf alebo .jpg ako príloha. 
 
 
 
V Markušovciach dňa: 6.12.2016                   Dr. Michal Pankevič 
 



Príloha 1 - Odstránanie porevíznych závad v priestoroch ZŠ s MŠ Markušovce_prieskum trhu

Názov subjektu:
Sídlo subjektu:
IČO:

Položka Miesto realizácie/objekt Jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková cena 
vykonávania prác

v € bez DPH

Cena celkom za položku
v € bez DPH

Odstranenie závad v priestoroch 
školskej kuchyne ZŠ s MŠ

Základná škola s materskou 
školou Markušovce

ks 1,00 0,000 €

Odstranenie závad-zemnenie 
bleskozvodu (budova ZŠ) - bez 
výkopov

Základná škola s materskou 
školou Markušovce

ks 1,00 0,000 €

Odstranenie závad -
elektroinštalácia v priestoroch ZŠ

Základná škola s materskou 
školou Markušovce

ks 1,00 0,000 €

            Spolu v € bez DPH *
         Spolu v € s DPH **

* Neplatiči DPH uviesť túto skutočnosť v rámci zaslania ponuky 
** Neplatiči DPH v tomto riadku neuvedú žiadnu cenu

Vypracoval/a, dňa:


