
Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu 

Verejný obstarávateľ: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 

Adresa: Mičurova 364/1, 014 01  Bytča 

IČO: 50593030 

Kontaktná osoba, telefón, e-mail: Mgr. Anna Ďurajková, 0911 553 321, durajkova@szsibytca.sk 

Pracovisko: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča 

Názov a obsah predmetu zákazky: „Stavebné úpravy WC podľa špecifických potrieb žiakov so 
zdravotným postihnutím“ 

Opis predmetu zákazky:  
-  Búracie práce (priečky, dlažba, pôvodné WC, umývadlá) 
-  Odvoz sute,  hrubé vyčistenie priestorov 
-  Materiál na vymurovanie nových priečok + práca 
-  Zárubne (4 ks), dvere (4 ks) + materiál na zabudovanie a osadenie 
-  Materiál na dopojenie prípojky vody, odpadov a kúrenia + práca 
-  Materiál na elektroinštaláciu ku svetlám + práca            
-  Obklad, materiál (lepidlo, špárovka) + práca 
-  Materiál na omietku a maľovanie nových stien nad obkladom + práca 
-  WC (2 ks), umývadlá (2 ks), vodovodné batérie (2 ks) + materiál na dopojenie + práca 
-  madlo 6 ks do WC a umývadlu + práca na osadení 
-  Svietidlá (4 ks) + práca a materiál na osadenie  
-  Materiál (lepidlo, sieťka) na vyrovnanie stien pod obklad, hrubovanie –pôvodné obvodové    

 steny 
-  Materiál (samonivelačný poter) na vyrovnanie podkladu pod dlažbu 
-  Dlažba, materiál (lepidlo, špárovka) + práca 

 
Technické požiadavky: štandardné,  potreba osobného zamerania,  
 

Lehota na predkladanie ponúk: 23.07.2018 do 10.00 hod 
Ponuky predkladajte v elektronickej podobe na  uvedenú e-mailovú adresu, prípadne v uzatvorenej 
obálke v listinnej podobe osobne  s označením „Stavebné úpravy WC podľa špecifických potrieb 
žiakov so zdravotným postihnutím“  v lehote na predkladanie ponúk.  Ponuky predložené po uplynutí 
lehoty nebudú akceptované. 

 
Adresa na doručenie cenovej ponuky:  zuzana.frolova@szsibytca.sk , prípadne osobne do riaditeľne 
SŠI Bytča 

Doba realizácie: do 30 dní od vystavenia objednávky  
 
Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

- najvýhodnejšia ponuka 
- doba realizácie 

 

Ďalšie podmienky: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu, spresnenie, doplnenie a prípadné zrušenie tejto 
výzvy a má právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  



Upozornenie: verejný obstarávateľ vystaví úspešnému uchádzačovi objednávku po splnení odkladacej 
podmienky, ktorá spočíva v tom, že objednávateľovi budú poskytnuté finančné prostriedky z MŠVVaŠ 
SR na  stanovený účel prostredníctvom zriaďovateľa. 
 
 
 
V Bytči dňa 16. júla 2018  


