
Výzva 
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou 

podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
    Názov organizácie:       Pedagogická a sociálna akadémia 
      Bullova 2 
      840 11 Bratislava    IČO: 30775361 
      Kontakt: 02/64365940  bielikova.pasa@gmail.com 
 
2. Predmet zákazky: 
    Zhotovenie plota podľa požadovaných parametrov (podrobne v tabuľke č. 1). 
    Oprava poškodených plastových dverí, resp. ich výmena. 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 
    Hodnota zákazky bude určená na základe objednávky. 
 
4. Lehota na predkladanie ponúk: 
    Cenovú ponuku je potrebné predložiť do 9. 5. 2014 do 14.00 hod. 
 
5. Forma na predkladanie ponúk: 
    Cenovú ponuku je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu podľa bodu 1. 
    Cenová ponuka musí obsahovať: 
    a) ocenenú tabuľku č. 1, ktorá je súčasťou tejto výzvy (príp. ocenenie podľa údajov    
         v tabuľke) 
    b) kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar a poskytovať služby. 
 
6. Spôsob určenia ceny: 
    Cena za predmet zákazky je určená v eurách. Uchádzač určí cenu v ponuke v € bez DPH aj s  
    DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke. 
    Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených  
    s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu  
    nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať  
    akúkoľvek inú náhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny  
    predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na  
    základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách. 
 
7. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 
     Helena Bieliková 
     telefón: 02/64365940 
 
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
    Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky v eurách s DPH.  
    Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý uvedie vo svojej cenovej ponuke  
 

 
V Bratislave 14.4.2014     Mgr. Žofia Mačugová 
            riaditeľka školy 
 
 

mailto:bielikova.pasa@gmail.com


Tabuľka č. 1 k výzve na obstaranie vyhotovenia plota a opravu dverí podľa požadovaných 
parametrov 
 
p.č.  Predmet zákazky  jednotka Jednotková cena Jednotková cena 
        v € bez DPH           v € s DPH 
 
1.  Plot s prechodovou bránkou      ks  
             v šírke 9120 mm a výške 2500 mm  
             pevný + nosné stĺpy 
 
2.         Bránka šírka 1000 mm a výška        ks 
            2000 mm 
 
3.         Kovanie, zámok, vložka, pánty    ks 
 
4.         Farba (základná, vrchná) 
 
5.         Výroba a montáž 
 
6.        Oprava plastových dverí      ks  
 
7.        Nástrek protipožiarnou vrstvou 
 
8.        Celková cena 

 


