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        +421 949 671 702   

  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE  PONUKY – ZASLANIE 

              ( k prieskumu trhu) 

 
 
 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác 
s názvom „Výmena pôvodných podláh za laminátové“ v Základnej škole na Záhoráckej 
ulici č. 95 v Malackách.  

   

 V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie  ponuky v rámci prieskumu trhu.  

 Veríme, že sa  procesu  verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú  

ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

 

 S pozdravom 

                             JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  

                                                                                                         primátor mesta 

 

 

Príloha: Výzva na predloženie  ponuky 
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V   Ý   Z   V  A 
zákazka  

podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

„Výmena pôvodných podláh za laminátové“ v Základnej škole na Záhoráckej ulici č. 95 
v Malackách“.  

  
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Mesto Malacky 

Sídlo: Bernolákova 5188/ 1A, 901 01 Malacky 

IČO: 00304913 

Telefón: 034/ 7966157, +421 949 671 702 

Fax: 034/ 796 6152 

Kontaktná osoba: Ing. Eva Sokolová 

e-mail: eva.sokolova@malacky.sk 

2.  Typ  zmluvy:  

Rámcová dohoda podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky:  Základná škola na Záhoráckej ulici č. 95 v Malackách 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky: 63 500,00 € s DPH 

5.  Obhliadka: Obhliadka sa bude konať 19.10.2017 o 11.00 hod. v Základnej škole na Záhoráckej 

ulici č. 95 v Malackách. Stretnutie záujemcov sa bude konať vo vestibule základnej školy. 

6.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: -  

Výmena podláh bude obsahovať tieto práce:  
- odstránenie pôvodnej podlahy (z PVC),  
- odvoz a likvidácia odpadu, 
- vyrovnanie povrchu, 
- zhotovenie podlahy z gresovej dlažby pod umývadlami, 
- komplexná realizácia plávajúcich laminátových podláh vrátanie obvodových a prechodových líšt. 

 

Predmetom zadania je výmena súčasných PVC podláh za nové plávajúce laminátové podlahy 
a gresovú dlažbu v učebniach v objekte ZŠ Záhorácka 95 v Malackách. Zákazka zahŕňa kompletnú  
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demontáž a ekologickú likvidáciu pôvodnej PVC podlahy, dodávku a montáž nových laminátových 
podláh a gresovej dlažby.  

 
 

To znamená: strhnutie pôvodného PVC vrátane podložky, odstránenie zvyškov lepidla a prebrúsenie 
podkladu, penetrácia a vyrovnanie podkladu nivelizačnou stierkou potrebnej hrúbky (pevnosť v tlaku 
min. 30 MPa), dodanie a položenie novej laminátovej podlahy hrúbky 8 mm (záťažová trieda 34, 
oteruvzdornosť AC5, farebnosť dub medový) s neprofilovanou soklovou lištou vo farbe steny a 
s podložkou pod plávajúce podlahy hrúbky 2 mm. 
V každej učebni v priestore pri umývadlách sa dodá a položí vo výmere 1,5 m x 1,5 m gresová 
dlažba 300 x 300 mm, hrúbky 8 mm, sivej farby. Laminátová podlaha a gresová dlažba budú 
oddelené prechodovými lištami. Kvôli novej výške podlahy sa v učebniach zrealizuje zarezanie 
existujúcich interiérových dverí a osadia sa prechodové lišty namiesto pôvodných dverných prahov.  
Do jednotkovej ceny treba zahrnúť aj všetky potrebné zvislé a vodorovné presuny hmôt, vrátane 
presunov a likvidácie vybúraných hmôt a stavebného odpadu vzniknutého pri realizácii na skládke a 
taktiež všetky vedľajšie rozpočtové náklady.  
 
Vo výkaze výmer nie je uvedené množstvo, orientačne ide o cca 2 000 m,2 skutočné množstvo bude 
upresnené podľa jednotkovej ceny úspešného uchádzača. Stavebné práce sa budú realizovať za plnej 
prevádzky školy v pracovných dňoch iba s čiastočnými obmedzeniami, v pracovné dni bude 
k dispozícii max. 5 tried, po kompletnom ukončení budú k dispozícii ďalšie triedy a v piatok 
v poobednajších hodinách, soboty, nedele. Dielo bude financované zo štátneho rozpočtu a musí byť 
uhradené v roku 2017.  
 
Súčasťou výzvy je rámcová dohoda, ktorú treba doplniť a podpísať. Nie je povolené meniť text 
rámcovej dohody. 

 
7.  Variantné riešenie: nie  

8.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 21.12.2017 

9.  Uplynutie lehoty na predkladanie  ponúk:  

a) dňa 25.10.2017 do 10.00 hod. 

b) doručenie v listinnej podobe poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo osobne do 

podateľne na tej istej adrese    

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a cena v  €  bez DPH a v € s DPH, uchádzač, ktorý 

nie je plátca DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke. 

Ponuka bude označená  „Ponuka „Výmena pôvodných podláh“ v Základnej škole na 
Záhoráckej ulici č. 95 v Malackách“ /OP – NEOTVÁRAŤ!“ 
 
 
 



M E S T O   M A L A C K Y 
Bernolákova 5188/1A 

901 01 Malacky 
 

Telefón Fax Bankové spojenie IČO 
034/796 61 00 034/796 61 51, 52 3200105003/5600 00304913 
 
E-mail Internet  DIČ 
msu@malacky.sk                        www.malacky.sk                                                  2021049393 

 

d)  ponuka bude obsahovať: 

- podpísaný návrh rámcovej dohody s prílohou č. 1, prílohu č. 2 a 3 budeme vyžadovať iba od 

úspešného uchádzača  

- ocenený výkaz výmer,  

10. Určenie podmienok účasti  

-   doklad o oprávnení  uskutočňovať stavebné  práce (postačuje kópia)  

9 Podmienky financovania: Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa 

bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr do 15  

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 

10.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

− cena v € s DPH/ bez DPH, 

 

 

Malacky dňa 16.10.2017 

 

  JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.  

                                       Primátor mesta 


