
Základná škola  
Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida 

 

Prieskum trhu za účelom zistenia PHZ 

 

 

 

Zn.   vybavuje : L. Nalevanková   Vo Veľkej Ide, dňa 16.06.2022 

tel.: 055/6992117      

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky   

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

Zhotovenie prístrešku na smetné nádoby 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Ak predložené ponuky presiahnu výšku 9.550,-, budú pre verejného obstarávateľa 
neprijateľné. ⃰) 

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky 
potrebná obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby: Mgr. Terézie 
Besterciovej, tel.číslo: 055/6992117, mail: zsvelkaida@zsvelkaida.sk ) 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu hospodar@zsvelkaida.sk , alebo 
v listinnej podobe osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Zhotovenie prístrešku na smetné 
nádoby“ do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 29.06.2022 do 23:59 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do 31.07.2022 podľa 
špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania. 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 

 S pozdravom 

 

        Mgr. Terézia Besterciová 

                            riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

Príloha:  

Špecifikácia predmetu zákazky  

Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní formulár 

mailto:zsvelkaida@zsvelkaida.sk
mailto:hospodar@zsvelkaida.sk


Základná škola  
Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida 

 
Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ 

 

„Zhotovenie prístrešku na smetné nádoby“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Základná škola Veľká Ida 

IČO:  35 544 422 

tel.: 055/6992117 

e-mail: zsvelkaida@zsvelkaida.sk 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky: „Zhotovenie prístrešku na smetné nádoby“  

3. Podrobný popis predmetu zákazky: v tabuľke 

4. Miesto dodania: Areál Základnej škóly 

5. Trvanie zmluvy do: 30.09.2022 

6. Lehota dodania od uzavretia zmluvy do 31.08.2022 

7. Jazyk ponuky: slovenský 

8. Obsah ponuky: 

• Oprávnenie na podnikanie  

• čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha) 

• Cenová ponuka (Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky) 

9. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 
z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 

Podrobný opis zákazky: 

 

 

P.č. Názov položky Počet MJ Cena s DPH 

1. Nakladanie, úprava terénu - 
kopanie 

 hod.  

2. Príprava podkladu pred betonážou 
uloženie kameniva valcovanie 
rovnanie 

52 M2  

3. Práca s materiálom spolu so 
železnou výstuhou betonáž  

5 M3  

4. Železná konštrukcia práca s 
materiálom 

1   

5. Uloženie plechovej krytiny práca 
s materiálom 

52 M2  

6. Montáž ríny a zvodu 11 m  

 
 
 
 
  

 



Základná škola  
Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida 

 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

 
Názov, sídlo uchádzača, IČO týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 
a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f). 
 

 
 

Vyhlasujem, 
 

 
 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
Miesto dňa 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 


