
Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno  
 
 

 
 

Zn.ZŠ s MŠ/18/2020-011 vybavuje : Ing. Goceliaková  V Brezne, dňa 05.07.2020 

tel.:0486197805      

 
 
Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 
 

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

„Maľovanie tried,kabinetov,chodieb a schodiska na prízemí a 1.poschodí v žltej budove ZŠ“  
za účelom výberového  konania. 

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). 
Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu goceliakova@zsbrezno.edu.sk, 
alebo osobne v uzatvorenej obálke v termíne do 17.07.2020 do 15.00 hodiny. 

Po vyhodnotení ponúk bude vyhotovená zmluva o dielo, ktorá bude následne doručená 
vybranému záujemcovi.  

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

  
 

S pozdravom 
 

 
        Mgr. Beáta Prečuchová 

        riaditeľka školy v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky  
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Špecifikácia predmetu zákazky (zákazka podľa § 117): 
 
„Maľovanie tried, kabinetov chodieb a schodiska na prízemí a 1.poschodí  
 v žltej budove ZŠ“  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno 
IČO:    37828533 

tel.:     0486197805, 0948 110 747 
e-mail: goceliakova@zsbrezno.edu.sk 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 
Zmluva o dielo na predmet zákazky:  

„Maľovanie tried, kabinetov, chodieb a schodiska na prízemí a 1.poschodí  
      v žltej budove ZŠ“  

 Podrobný popis predmetu zákazky: 
a) maľovanie 6 tried a 1 kabinetu na prízemí, 

b) maľovanie 6 tried a 1 kabinetu na 1. poschodí 

c) maľovanie chodieb na obidvoch podlažiach a schodiska.  

Maľovanie zahŕňa komplet vymaľovanie interiéru  aj soklov. 

Dodávka materiálu v celom rozsahu potrebnom pre komplexnú realizáciu prác. 

Z dôvodu premerania plochy je nevyhnutné vykonať obhliadku, ktorú si  dohodnete 
telefonicky na hore uvedených číslach. 

3. Miesto dodania: Základná škola s materskou školou Pionierska 2 Brezno 
4. Trvanie zmluvy do: 15.08.2020 
5. Jazyk ponuky: slovenský 
6. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude 

financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúru ceny žiadame uviesť: 
Pri jednotlivých druhoch prác: 

Jednotková cena bez DPH, Spolu cena bez DPH, Spolu cena s DPH 
Sumár: celková cena s DPH. 

V prípade úspešného uchádzača celková cena s DPH bude uvedená v zmluve na uvedené 
stavebné práce  a záväzná pre vybraného dodávateľa. 

 
 

mailto:goceliakova@zsbrezno.edu.sk

