
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, 080 01 Prešov 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obchodné meno: Gymnázium sv. Moniky  
Sídlo:   Tarasa Ševčenka 1, 080 01 Prešov 
Štatutárny zástupca: RNDr. Pavol Petrovský 
IČO:   31991653 
DIČ:   2021226614 
Mobil:   0948/756 730 
e-mail:   gymonika@gymonika.sk 
webové sídlo:   www.gymonika.sk 

 
2. Názov predmetu zákazky: 
Dočasné využívanie zariadení na osvetlenie priestorov školy. 
Hlavný kód CPV: 44112200-0– podlahové krytiny 
 
3. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
 
1. Podlahová krytina a jej položenie (penetrácia, lepenie po celej ploche a nalepenie 

vyťahovaného sokla z danej podlahovej krytiny, zváranie PVC) 
Počet: 260 m2,  
Technické dáta:  
Materiál: 100% PVC 
Hrúbka: minimálne 2,00 mm  
Hmotnosť: minimálne 3060 g/m2 
Trieda záťaže: 43 
Protišmykovosť: R9 
 
2. Nivelizačná hmota do hrúbky cca 5 mm a jej položenie 
Počet: 250 m2 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
9 500 € bez DPH 
 

5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena v EUR s DPH 
 
6. Podmienky účasti: 
Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladu v súlade s § 32 ods. 1 
písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, t.j. oprávnenie na podnikanie pre 
požadovaný predmet zákazky – kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra 
alebo potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.  
 
7. Požiadavky na predmet zákazky: 
Predmet zákazky musí vyhovovať hlavne kvalitou a cenou predpokladanej hodnote zákazky. 
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie zákazky, vyžaduje predložiť cenovú ponuku na 
celý predmet zákazky. V cene musí byť zahrnutá doprava, montáž na mieste dodania.  
Miesto dodania, montáže a prípadnej výmeny: Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, 
080 01 Prešov 



Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, 080 01 Prešov 
 
 
8. Lehota na predkladanie ponúk: 
Do 3. 7. 2020, 15:00 hod. na emailovú adresu: gymonika@gymonika.sk alebo poštou na 
adresu školy. Obálka musí byť označená nápisom „Súťaž – neotvárať“. 
 

9. Termín otvárania ponúk: 

06.07.2020 10:00 v kancelárii riaditeľa školy Gymnázia sv. Moniky 
 
 
V Prešove, 24. 6. 2020    ............................................................. 
       RNDr. Pavol Petrovský, riaditeľ školy 


