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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

            niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

„ Maliarske a natieračské práce“   
 

    Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Stredná priemyselná škola 
Sídlo:                                       Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice 

Krajina: Slovenská republika 
IČO: 00420191 
DIČ: 2021223897 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK85 8180 0000 0070 0030 9392 
BIC/SWIFT: SPSRSKBA 
Kontaktná osoba: Ing. Roman Karaffa, PhD., Ing. Vladimír Pánik 
Telefón: +421 36 6312 527, +421 905 216 351, +421 905 980 106 
e-mail: riaditel@spslevice.sk, hospodar@spslevice.sk 
 

Predmet zákazky: 
Maliarske a natieračské práce. 
  
Opis predmetu zákazky: 

       Predmetom zákazky je vykonanie maliarskych a natieračských prác v priestoroch SPŠ Levice. 
      Rozsah prác je uvedený v Prílohe č.1, ktorá tvorí prílohu výzvy.  

 
CPV (Spoločný slovník verejného obstarávania): 
45440000-3 

 Miesto a lehota realizácie predmetu zákazky: 

      Miestom dodania predmetu zákazky je: 
      Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice. 
      Termín realizácie: 01.08.2016 – 10.08.2016 

 
      Zdroj finančných prostriedkov: 
      Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Strednej priemyselnej školy, 
      Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice. Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje. 

 
      Kontaktná osoba: 
      Ing. Vladimír Pánik, hospodársky úsek 
      tel. 036/6312 527, 0905980106,  e-mailová adresu: hospodar@spslevice.sk 

  
 Obhliadka predmetu zákazky: 

 Obhliadka objektu je  možná  na základe vopred dohodnutého termínu u kontaktnej osoby. 
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 Cenová ponuka: 
      Uvedená cena v ponuke má byť stanovená ako jednotková cena bez DPH, DPH a cena spolu        
      s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.   
      Na skutočnosť, že nie je  platcom DPH upozorní. 

      Lehota a miesto na doručenie ponúk: 
      Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenom obale označenom: 
      „Súťaž – Maliarske a natieračské práce - neotvárať“ prostredníctvom pošty alebo osobne 
      v lehote do 28.07.2016 do 12.00 hod. na adresu: Stredná priemyselná škola, Ul. Františka 
      Hečku 25, 934 47 Levice, 
      alebo elektronickou poštou na adresu sekretariat@spslevice.sk. 
 
      Podmienky účasti uchádzača: 
      Uchádzač predloží  doklad o oprávnení  podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet   
      podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky 
      – aktuálny výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní v príslušnom profesijnom  
      zozname (postačuje  aj fotokópia  alebo výpis z internetovej stránky obchodného registra, resp.  
      živnostenského registra 

 
      Kritériá pre vyhodnotenie ponúk: 
      Najnižšia cena (celková cena s DPH za predmet zákazky, t.j. súčet  všetkých položiek).       

 
      Informácie o výsledku: 
      Výsledok verejného obstarávania bude oznámený len úspešnému uchádzačovi a bude mu  
      vystavená objednávka. Informácie o výsledku verejného obstarávania budú zverejnené v profile  
      verejného obstarávateľa na jeho webovej stránke. 
 
         
 

 Levice, dňa 19.07.2016 
 
 
 
   

                                                                                    Ing. Roman Karaffa, PhD. 
                                                                                              riaditeľ školy 
 
 
 
 
 
     Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky 
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Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zákazky „ Maliarske a natieračské práce“ 

v objektoch Strednej priemyselnej školy, Ul. Františka Hečku 25, Levice 

Výkaz výmer -  maliarske práce a natieračské  práce 

 

 

V.....................................,dňa ......................... 

 

 

 

 
 ------------------------------------------------ 
 Podpis, pečiatka 

 

p.č. Druh práce  
Merná 

jednotka 
Množstvo 

Jednotková 

cena  
Spolu  

1. Maľby stropov učební – biela 2x m² 202,00   

2. Maľba učební- biela v dvoch vrstvách m² 190,00   

3. Olejový pás - sokel m² 166,00   

4. Izolovanie stien po zatečení m² 11,00   

5.  Oškrabanie nesúdržných častí –  10 %  m² 56,00     

6. Drobné murárske práce hod.    

7. Náter rebrových radiátorov  m² 14,00   

 Cena spolu     

 DPH 20 %     

 Cena celkom s DPH      


