
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. 25/2006 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: Maliarske práce v priestoroch zborovne školy 

 

3. Kód/Kódy CPV: 45442100-8 

 

4. Druh zákazky: 

☐ Tovary   ☐ Služby    ☐ Práce 
 
5. Množstvo/ Popis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je realizácia maliarskych prác v priestoroch  zborovne školy a priestore 
vedľajšej miestnosti, ktorá slúži ako šatňa a kuchynka učiteľov. Miestnosti sú oddelené 
stenou so vstupom. Predmet zákazky bude realizovaný len vo forme zabezpečenia 
samotných maliarskych prác, dodanie farieb a ďalšieho materiálu zabezpečí obstarávateľ 
z vlastných zdrojov. 
 
Bežná dostupnosť tovaru: tovar je bežne dostupným v zmysle § 9b Zákona č. 25/2006 
o verejnom obstarávaní a nasledovných noviel. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: < 1 000,- EUR bez DPH na celý predmet zákazky 
  

Miesto plnenia zákazky: hlavná budova základnej školy, Školská 16, Markušovce 
Stručná špecifikácia zákazky: 

        Obstarávateľ na účel plnenia predmetu zákazky požaduje realizáciu: 
- maliarskych prác a ďalších súvisiacich prác (výspraviek), pozostávajúcich z: 

• aplikácie vnútorného krycieho náteru v 2 vrstvách na celkovej výmere plochy 
stien 200 m2 (x2) pri použití maliarského štetca ako maliarskej techniky, 

• fóliovania pre potreby zakrytia interiéru maľovaných miestností, 

• sieťovania na celkovej ploche stien 8 m2, 

• lepenia interiérového kameňa na celkovej ploche stien 8 m2 

• lakovania interiérového kameňa na celkovej ploche stien 8 m2  
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6.    V kalkulácii sa požaduje uviesť: 

Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez aj s DPH (pokiaľ je 
dodávateľ platcom DPH). V navrhnutej cene požadujeme zahrnúť všetky náklady 
spojené s poskytnutím predmetu zákazky. 
Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu. 
Cenovú kalkuláciu zasielajte vo forme vyplnenej tabuľky – príloha č. 1. 

 
7.    Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk:  

Najnižšia konečná cena v EUR (v prípade platcov DPH cena s DPH, v prípade neplatcov 
DPH celková cena) za celú zákazku.  
 

8.    Lehota a miesto predkladania cenových návrhov: 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: 11.8.2015 do 10.00 hod. 
Cenové návrhy a súvisiaca požadovaná dokumentácia musia byť doručené e-mailom na 
adresu: vo@zsmarkusovce.sk.  
 

9.    Podmienky financovania: 

Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky na základe predloženej faktúry 
dodávateľa. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
obstarávateľovi. 
 

 
V Markušovciach dňa: 6.8.2015                      Ing. Iveta Dutková 

 



Príloha 1 - Maliarske práce v priestoroch zborovne školy_prieskum trhu

Položka Miesto realizácie Jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková cena 

vykonávania služby

v € bez DPH

Cena celkom za položku

v € bez DPH

Práce súvisiace s aplikáciou 

vnútorného krycieho náteru v 2 

vrstvách na ploche stien 200 m2  

(x2) (použitie maliarskeho štetca)

základná škola 

Markušovce/zborovňa
m2 400 0,000 €

Práce súvisiace s fóliovaním 

interiéru maľovaných miestností

základná škola 

Markušovce/zborovňa
osobohodina 5 0,000 €

Práce súvisiace so sieťovaním 
základná škola 

Markušovce/zborovňa
m2 8 0,000 €

Práce súvisiace s lepením 

interérového kameňa 

základná škola 

Markušovce/zborovňa
m2 8 0,000 €

Práce súvisiace s lakovaním 

interiérového kameňa 

základná škola 

Markušovce/zborovňa
m2 8 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:




