
VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE PONUKY 
V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek s nízkymi 

hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

    Názov:   Spojená škola 

    Sídlo:   Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

    IČO:   42128919 

    DIČ:   2022503923 

    Kontaktná osoba: Ing. Juraj Mudroch 

    e-mail:   Juraj.Mudroch@ssivanka.sk 

    Tel. č.:   0917 563 076 

 

2. Názov predmetu zákazky: Poskytnutie prenájmu nebytových priestorov na 

ustajnenie 15 koní. Súčasťou predmetu zákazky ja aj poskytnutie priestorov areálu 

prenajímateľa pre praktickú výučbu žiakov obstarávateľa, krúžkovú činnosť, 

organizovanie súťaží a kurzov a detského letného tábora 

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 77510000-8 Chov zveri 

 

4. Opis predmetu zákazky: Obstarávateľ v súvislosti s realizáciou projektu 

„Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ potrebuje dočasne 

ustajniť 15 školských koní 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 45.000,00 € (ide o celkovú hodnotu) 

 

6. Miesto a termín dodania: Spojená škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji.        

    Termín: ustajnenie potrebné na 12 mesiacov do 31.08.2021 

 

7. Rozsah predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý 

predmet zákazky. Priestory na prenájom musia mať okrem ustajnenia 15 koní 

v samostatnej stajni v individuálnom boxovom ustajnení aj tieto priestory, ktoré sú 

súčasťou areálu: senník na uskladnenie objemových krmív a stelív, miestnosť na 

uskladnenie jadrových krmív v objeme na cca jeden mesiac kŕmenia, samostatnú 

sedlovňu pre uskladnenie jazdeckej výstroje, šatňu pre žiakov, sociálne zariadenia, dve 

samostatné jazdecké haly pre jazdecký výcvik a pieskovú jazdiareň, miesto pre 

parkovanie strojov potrebných na manipuláciu s krmivami a hnojom. 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Verejný obstarávateľ neumožňuje 

záujemcom predložiť variantné riešenia 

 

9. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny: Cenové ponuky 

možno predkladať mailom na adresu: Juraj.Mudroch@ssivanka.sk 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 31.08.2020 do 12.00 hod. (dátum 

a čas doručenia ponuky) 

 

11. Obsah ponuky – ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

 - vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú cenovú 



ponuky na predmet zákazky s uvedením ceny bez DPH, aj s DPH, ak je uchádzač 

platiteľom DPH. 

       

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom 

Výsledok z prieskumu trhu a/alebo predloženej cenovej ponuky nezakladá 

povinnosť verejnému obstarávateľovi uzatvoriť zmluvu o prenájme 

nebytových priestorov alebo uplatniť objednávku u uchádzača, ktorý predložil 

najlepšiu cenovú ponuku. 

 

13. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: Zmluva o prenájme nebytových priestorov 

 

14. Platobné podmienky: Faktúra so splatnosťou 10 dní od dodania. 

 

  

 

Ivanka pri Dunaji, 27.08.2020 

 

 

 

       Ing. Katarína Kubišová 

           riaditeľka školy 


