
Výzva na predkladanie ponúk predmetu obstarávania 

 

I. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:      Základná škola 

Sídlo:      P. Jilemnického 1035/2, 96001 Zvolen 

V zastúpení:     Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy 

IČO:      37831208 

Kontaktná osoba pre finančné záležitosti: Mária Ivanová 

Tel, email     +421917918375, sekretariat@3zs-zvolen.sk 

 

II. Predmet obstarávania  Realizácia elektrického prívodu a merania pre hlavnú budovu školy 

Popis predmetu zákazky 

Súčasný stav: 

Elektrická inštalácia poschodia je v pôvodnom stave (rok 1948). Hlavný rozvádzač a skriňa merania sú 

umiestnené na 1. Poschodí budovy v priestoré, kde nie je zabezpečený voľný prístup pre obsluhu 

a dodávateľa energií, čo je v rozpore s požiadavkami bezpečnosti práce. Istiace prvky rozvádzača sú staré, 

prívody do jednotlivých podružných rozvádzačov budovy sú štvorvodičové, nevyhovujúce súčasným 

normám  

Rozsah zákazky. V rámci opravárenských činností je potrebné realizovať nasledovné dodávky materiálov 

a opravárenských prác: 

Aktualizácia spracovanej dokumentácie elektrický rozvodov školy v častiach dotýkajúcich sa hlavného 

prídovu budovy, merania a prívodov do všetkých podružných rozvádzačov jednotivých častí hlavnej budovy 

školy. 

Aktívna súčinnosť pri schvaľovacom konaní projektu prívodu a merania so SSE. 

Realizácia hlavného prívodu a merania v dohodnutých termínoch podľa odsúhlasenia dokumentácie. 

Dodávka a montáž hlavného rozvádzača školy a nových prívodov do jednotlivých podružných rozvádzačov 

budovy. Realizácia vynútených úprav v podružných rozvádzačoch. 

Demontáž zariadení pôvodného hlavného rozvádzača školy amerania školy. 

Inštalácia obvodov núdzového osvetlenia – Únikový východ. 

Vykonanie súvisiacich stavebných prác. Likvidácia odpadov. 

Vykonania odbornej prehliadky dodaného diela. Spracovanie správy z OP. 

III. Lehota na predkladanie cenových ponúk 

Cenovú ponuku je potrebné doložiť do 27.09.2017 do 14,00 hod. 

Ponuku je možné doručiť na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1, alebo v listinnej podobe poštou alebo 

osobne v pracovnom čase od 7,00 -14,00 hod. na adrese základnej školy. 

Typ obstarania:     objednávka/zmluva 

Lehota na dodania predmetu zákazky:  Predpokladaný termín dodania zákazky  

od 01.10 -20.12.2017 

IV. Podmienky financovania 

Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. 

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 

10 dní odo dňa jej doručenia. 

V. Kritéria na hodnotenie ponúk 

Najnižšia celková cena zákazky predmetu obstarania v eurách s DPH. 

VI. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

Všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú uchádzačovi v spojení s účasti v tejto súťaži znáša uchádzač na 

vlastnú ťarchu. 

Cenovú ponuku zasielajte opečiatkovanú a podpísanú. Pri doručovaní e-mailom sken zasielajte farebný 

a čitateľný. 

 

Zvolen 22.09.2017     Mgr. Ľuboslava Bieliková, riaditeľka školy 
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