
ZADANIE ZÁKAZKY  

na dodanie tovaru, služieb alebo stavebných prác 

v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. 
 

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:       Evanjelické lýceum, Vranovská 2, 851 02 Bratislava 

IČO: 17327164      DIČ: 2020911519   
 

Zodpovedný referát:   Evanjelické lýceum, ekonomické oddelenie 
 

Dátum zverejnenia:  17.  apríla  2019 
 

Názov a typ zákazky (tovar, služba, stavebné práce): 

 Oprava hygienických zariadení v budove školy Vranovská 2,  2. nadzemné podlažie – stavebné práce 
 

Popis predmetu zákazky: 

Oprava hygienických zariadení v budove školy Vranovská 2, na druhom nadzemnom podlaží. Oprava 2 

dievčenských hygienických zariadení (spolu 8 kabínok WC) a jedno  chlapčenské (3 kabínky WC a 4 pisoáre).   

Oprava zahŕňa: výmenu obkladov, nové nátery, výmenu zariaďovacích predmetov - záchodové misy konzolové so  

splachovacími nádržkami umožňujúcimi splachovanie s rôznym objemom vody (3 a 6 litrov) a pisoáre 

s automatickým splachovaním, umývadlá a iné drobné predmety.   Riešenie podlahy sa bude realizovať na 

existujúce podlahové vrstvy – osadením podlahovej krytiny na báze kaučuku  na samonivelačnú vrstvu,  na 

pôvodnú dlažbu. Súčasťou prác je aj kompletná výmena zdravotechnickej inštalácie, ako aj inštalácia nových 

rozvodov silnoprúdu a osadenie nových svietidiel.  V priestore hygienických zariadení pre chlapcov sa navrhuje 

vytvorenie novej,  štvrtej kabínky pre imobilných.   

Podrobný popis požadovaných prác: Sprievodná správa k realizačnému projektu Oprava hygienických zariadení 

spracovaná projektantom (zaslanie na základe vyžiadania).    
 

Podmienka účasti:  Uchádzač musí spĺňať  podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f),  bez dôvodu na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f  a v prípade stanovenom zákonom,  spĺňať ustanovenia § 11 Zákona 

o verejnom obstarávaní.   
 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   

Kritérium výberu uchádzača: najnižšia cenová ponuka 
 

Termín predloženia cenovej ponuky:   do 15. mája 2019  v rozsahu: Výkaz výmer  Oprava hygienických 

zariadení (bude odovzdaný pri obhliadke) 

Kontaktná osoba:   Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka, č. t. 02/63838488 

(termín obhliadky vopred dohodnúť telefonicky)  

Adresa na predloženie ponuky: 

Emailová adresa pre predloženie cenovej ponuky   evlyceum@evlyceum.sk 

alebo osobné doručenie na Evanjelické lýceum, Vranovská 2, 851 02 Bratislava (na sekretariát školy), označenie 

Zákazka: Oprava hygienických zariadení.  
 

Termín dodania tovaru, služby alebo realizácie prác: 

 školské prázdniny - júl 2019 
 

Pripravila:                                                                                                          Schválila:           

Ing. Danica Kuciaňová, ekonómka                                                                 Ing. Edita Prostredníková 

                                                                                                                              riaditeľka školy  

mailto:evlyceum@evlyceum.sk

