
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: Sanácia zavlhnutých priestorov suterénu 

materskej školy v Markušovciach 
 

3. Kód/Kódy CPV: 71320000-7, 71242000-6, 45112400-9, 45112100-6 
 
4. Druh zákazky: 

☐ Tovary   ☐ Služby    ☐ Práce 
 
5. Množstvo/ Popis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je realizácia stavebných/výkopových a sanačných prác, súvisiacich so 
sanáciou zavlhnutých priestorov suterénu materskej školy v Markušovciach na ploche 120 
bm. Súčasný stav bol statikom posúdený ako havarijný, a teda z uvedeného dôvodu je 
nevyhnutné a nutné okamžité riešenie. Súčasťou realizácie predmetu zákazky je tiež 
vypracovanie súvisiacej projektovej dokumentácie, ktorej návrh bude predložený 
obstarávateľovi po predchádzajúcej obhliadke sanovaných stavebných priestorov. 
 
Bežná dostupnosť tovaru/služby/práce: zákazka nie je bežne dostupnou v zmysle § 9b ods. 
1a) Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a nasledovných noviel. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: < 20.000,- EUR bez DPH na celú dobu trvania zmluvy 
 
Miesto plnenia zákazky: objekt materskej školy ako súčasť budov Základnej školy 
s materskou školou, Školská 16, Markušovce 
Stručná špecifikácia zákazky: 
        Obstarávateľ na účel plnenia predmetu zákazky požaduje realizáciu prác spojených s: 

- vypracovaním projektovej dokumentácie na predmet zákazky (zameranie a 
digitalizácia podkladov a pod. spojených so sanáciou zavlhnutých priestorov), 

- odvodnením budovy (t.j. vybúranie starého betónu, výkop rýhy, , uloženie nopovej 
fólie, geotextílie, uloženie drenážnych rúr, obsyp a osadenie šácht na rohoch, zásyp 
výkopu štrkom, osadením parkových obrubníkov do betónového lôžka a pod.), 
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- napojením zvodov s odvedením dažďovej vody, 
- zateplením základov, 
- položením zámkovej dlažby 

 
Poznámka: Bližšiu špecifikáciu uvádzame v Prílohe 1 tejto Výzvy. 
 
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 (t.j. napr. doprava materiálu, odvoz odpadu 
a pod.) 

 
7. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ na účel plnenia predmetu zákazky požaduje (spolu s cenovou 
kalkuláciou) predloženie návrhu projektovej dokumentácie. V uvedenej súvislosti si 
môže uchádzač dohodnúť termín osobnej obhliadky priestorov, ktorých stavebné 
riešenie/sanácia je predmetom zákazky. 
 
Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu. 
Cenovú kalkuláciu zasielajte vo forme vyplnenej tabuľky – príloha č. 1. 
 

8.    Zmluvné podmienky:  
Verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo (na vykonanie 
stavebných prác).  

 
9.    Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu – cenových ponúk:  

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

10.    Lehota a miesto predkladania cenových návrhov: 
Lehota na predkladanie cenových ponúk a ďalšej požadovanej dokumentácie: 14.8.2015 
do 10.00 hod. Cenové návrhy a súvisiaca požadovaná dokumentácia musia byť doručené 
e-mailom na adresu: vo@zsmarkusovce.sk.  

 
11.  Podmienky financovania:  

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

 
 
 
V Markušovciach dňa: 6.8.2015                      Ing. Iveta Dutková 

 



Príloha 1 - Sanácia zavlhnutých priestorov suterénu materskej školy v Markušovciach_prieskum trhu

Položka Poznámka Miesto realizácie/objekt Jednotka Počet jednotiek

Jednotková cena 

vykonávania služby

v € bez DPH

Cena celkom za 

položku

v € bez DPH

Vypracovanie projektovej 
dokumentácie súvisiacej 
s predmetom zákazky 

zameranie a digitalizácia 
podkladov, architektonické a 
stavebno-technické riešenie 
sanácie, autorský dozor počas 
realizácie

objekt Základnej školy s 
materskou školou 

Markušovce/materská škola
osobohodina 1 0,000 €

Práce spojené s odvodnením 
budovy - vybúrania starého betónu 
do hrúbky 0,2 m

objekt Základnej školy s 
materskou školou 

Markušovce/materská škola
m2 50 0,000 €

A. Práce spojené s odvodnením 
budovy - výkop rýhy v šírke do 0,6 
m a hĺbke do 1,5 m.

práce budú spojené s uložením 
nopovej fólie (cca. 350 m2), 
geotextílie (cca. 350 m2), uložením 
drenážnych rúr, obsypom, 
osadením šácht na rohoch (cca. 
150 bm)a zásypom výkopu štrkom 
(cca. 175 m3), osadením 
parkových obrubníkov do 
betónového lôžka (cca. 140 bm)

objekt Základnej školy s 
materskou školou 

Markušovce/materská škola
bm 70 0,000 €

B. Práce spojené s odvodnením 
budovy - výkop rýhy v šírke do 0,6 
m a hĺbky od 1,5  do 3,5 m s 
pažením.

práce budú spojené s uložením 
nopovej fólie (cca. 350 m2), 
geotextílie (cca. 350 m2), uložením 
drenážnych rúr, obsypom, 
osadením šácht na rohoch (cca. 
150 bm)a zásypom výkopu štrkom 
(cca. 175 m3), osadením 
parkových obrubníkov do 
betónového lôžka (cca. 140 bm)

objekt Základnej školy s 
materskou školou 

Markušovce/materská škola
bm 50 0,000 €

Práce spojené s napojením zvodov 
s odvedením dažďovej vody (5 ks) 
vrátane dodania materiálu

objekt Základnej školy s 
materskou školou 

Markušovce/materská škola
bm 50 0,000 €

Práce spojené so zateplením 
základov vrátane dodania 
materiálu

objekt Základnej školy s 
materskou školou 

Markušovce/materská škola
m2 35 0,000 €

Práce spojené s položením 
zámkovej dlažby vrátane dodania 
materiálu

objekt Základnej školy s 
materskou školou 

Markušovce/materská škola
m2 65 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:










