
   

 
 

Verejný obstarávateľ:  
Základná umelecká škola Partizánske 
Námestie SNP 211/32 
958 01  Partizánske 

 
Príkaz riaditeľky školy na zadanie zákazky  

 

2/2022 

Predmet zákazky: 

„Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZUŠ – výtvarný odbor na ulici 
Rooseveltova 361/15, 958 01 Partizánske“  

 
 

Kód CPV: 
45214200-2   Stavebné práce na stavbe budov škôl 

44111400-5   Nátery a obklady/izolácie/opláštenie múrov 

 

Predpokladaná hodnota 

zákazky  (Eur bez DPH): 
36 366,75 EUR bez DPH (s DPH 43 640,10 EUR) 

 

Druh zákazky: 

Zákazka podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov –tovary a  práce bežne dostupné na trhu 

Bežne dostupný tovar, služba, 

práca:       Áno           Nie   

Odôvodnenie bežnej 

alebo nie bežnej 

dostupnosti na trhu: 

(aspoň 1x nie = iné ako bežne 

dostupné) 

Nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad  

jedinečných požiadaviek?                                                                                                                 Áno      Nie  

Sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané?    Áno      Nie  

Sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, dodávané aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu?  Áno      Nie  

Tovary,  práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb?                Áno      Nie  

Tovary a služby spotrebného charakteru?                                                                     Áno      Nie  

Spôsob obstarania: Informačný systém EVO 
Lehota na predkla-
danie ponúk: 

19.08.2022 

Zamestnanec zodpovedný 
za obstaranie: 

Ivana Horňáková 
Lehota na 
obstaranie: 

31.08.2022 

e-mail: zusivanka@gmail.com Tel.: +421904 317 253  

Komisia pre vyhodnotenie ponúk (v prípade postupu cez ET alebo e-aukciu sa komisia nezriaďuje): 

Predseda: 
 

Ing. Miriam Ručkayová 

Člen komisie 
(s právom vyhodnocovať): 

Ing. Daniela Preťová  

Člen komisie 
(s právom vyhodnocovať): 

Ing. Peter Ridzik 

Člen komisie 
(s právom vyhodnocovať): 

Juraj Šimčík 

Člen komisie 
(s právom vyhodnocovať): 

Ivana Horňáková 

Vypracoval:  

Ivana Horňáková 
Dátum: 03. 08. 2022 

Podpis: 
 

Schválil 

Renáta Andrejová, DiS. art. 
Dátum: 03. 08. 2022 

Podpis: 
 

 označiť krížikom (ľavý dvojklik myšou) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
V Partizánskom, dňa 03.08.2022     Renáta Andrejová, DiS. art.
                               riaditeľka ZUŠ 
 


