
VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONUK
zákazka na dodanie tovani/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác

podľa §  117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanĺ
a o zmene a doplnem' niektorých zákonov v z. n. p.

(ďalej len ako „ZVO")

17. Identifikácia verejného obstarávatel'a:
Názov verejného obstarávatel'a: Gymnázium, Ul.17. novembra 1180, Topol'čany
Sídlo:  U1.17. novembra  1180/16, 955  01   Topol'čany

Štatutámy zástupca:   PaedDr. Martina Mazáňová, PhD.,   riaditel'ka
IČO:        00160440

DIČ:       2021291415

IČ DPH:    nie smeplatcami

Tel.:       038/5324747

Fax:        038/53264 47

E-mail:      sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk
lnternetová stránka: www.gymtop.edupage.sk
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica , Bratislava
Číslo účtu.:   SK33  8180 000000 7000312268

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: PaedDr. Martina Mazáňová, PhD, riaditel'ka školy
Telefón:                 03 8/5324747
Fax:                          03 8/5326447
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: PaedDr. Martina Mazáňová, PhD,
telefón:  038/53247 47
Email :    sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk

i8.  Miesto pred]oženia/doručenia ponuky: Gymnázium, Ul.17. novembra 1180, Topol'čany
19. Predmet obstarávania: Rekonštrukcia sociálok mužských a ženských šatní.
20. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
21. Podrobný opis predmetu zákazky :  Rekonštrukcia sociálok mužských a Ženských šatní ;

podl'a priloženého zadania.
22. Predpokladaná hodnota zákazky:   15.841,80  EUR s DPH
23. Miesto dodania predmetu zákazky: Gymnázium, Ul.17. novembra 1180/16,Topol'čany
24. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy do

31.12.2021

25. Financovanie predmetu zákazky: z finančných prostriedkov školy
26. Lehota na predloženie ponuky: do 20.12.2021 do 12.00 hod.
27. Spôsob predloženia ponuky: poštou, alebo osobne, alebo elektronicky
28. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravid]ami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia

ponúk: najnižšia cena
29. Pokyny na zostavenie ponuky:
-     Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

a.    Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sĺdlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedenĺm predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá - odporúčanie predloženia.

b.   Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk:
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c.    Doklad o oprávnení dodávat' tovar, poskytovat' službu . U právnických osôb napr. výpis z
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí
fotokópia) v prípade, Že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na
webovom sĺdle verejného obstarávateľa.

30. Otváranie ponúk: 20.12.2021, o 13.00 hod. v riaditel'ni školy
31. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021

32.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Súčast'ou cenovej ponuky :  *  návrh  uchádzača na plnenie kritérií, zadanie
* návrh zmluvy .

Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorenĺm zmluvy, verejný
obstarávatel' môže uzatvoriť zmluvu s ďalšĺm uchádzačom v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, Že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predloženĺm cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
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PaedDr. Martiha Mazáňová, PhD.
riadit#'školy
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