
Centrum pre deti a rodiny Valaská,  Chalupkova  č. 2, 976 46 Valaská 
 

     
Výzva na predkladanie ponúk 

(zadávanie zákazky   podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
 
Verejný obstarávateľ :       Centrum pre deti a rodiny Valaská 
Štatutárny zástupca :          MUDr. Gabriela Pôbišová – riaditeľka centra 
Adresa :                              Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova 2, 976 46 Valaská  
IČO :                                  00610 461 
DIČ:                                   2021155796 
Bankové spojenie :            Štátna pokladnica 
IBAN :                               SK43 8180 0000 0070 0042 3347 
Telefónny kontakt :           048/2433012 
Email :                               ekonom.Valaska@ded.gov.sk  
 
 
2. Druh  zákazky:  
 
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác, obstarávaná postupom zákazky s nízkou hodnotou, nie 
bežne dostupnou na trhu, podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“). 
 
3. Názov zákazky: 

 
„Vybudovanie kanalizačnej prípojky k rodinnému domu Krížno 645/27, Čierny Balog 

a pripojenie na verejnú kanalizáciu v obci Čierny Balog“ 

 

4. Opis predmetu zákazky: 
Dodanie, inštalácia a položenie kanalizačného potrubia v dĺžke 19,8 m na pozemku rodinného 
domu Krížno 27,  Čierny Balog, prepojenie na exitujúce potrubie pred žumpu, dodávka a montáž 
1 kusu kanalizačnej šachty, búranie a zásyp existujúcej žumpy,  úprava povrchu terénu a osiatie 
trávou, dodanie revíznej správy o vykonaní skúšky vodotesnosti, zabezpečenie otvorených 
výkopov proti pádu osôb. Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 3 výkaz výmer. 
 

5. Miesto dodania predmetu zákazky 
Miestom dodania predmetu zákazky  je Centrum pre deti a rodiny Valaská – prevádzka rodinný 

dom ul. Krížno 27, Čierny Balog.  
 
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
      Nie 



 
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet:  45232400-6  Stavebné práce na stavbe kanalizácie 
                        45000000-7 Stavebné práce 
                        45332000-3  Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí 
                        44162300-6 Odtokové/odpadové potrubia 
                        45112400-9 Výkopové práce 
                        45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody  
                                                      a kanalizácie 
                             45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení  
 

8.Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 
Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4. 
Predpokladané schválené finančné krytie: 1 048,33 EUR bez DPH, t. j. 1 258,00  EUR s DPH 
 

                                                                 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení: 

 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 
 
10. Termín plnenia predmetu zákazky : 
 

august 2021-september2021 
 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : 

11.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
11.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 
11.3 Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ bezhotovostne po odovzdaní 
a prevzatí vykonaných prác na základe doručenej faktúry – daňového dokladu, ktorý vystaví  
dodávateľ.  
11.4 Splatnosť faktúry je do 14 dní od jej doručenia. 
   

12. Podmienky účasti záujemcov/uchádzačov: 
 
12.1. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona - je oprávnený poskytovať službu – doklad o oprávnení 
podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou  

 
12.2 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 
12.2.1 Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,  
minimálne v rozsahu : 

- obchodné meno/názov uchádzača, 
- adresa sídla uchádzača,  
- štatutárny orgán  



- kontaktná osoba,  
- telefón, fax, e-mail,  
- IČO, DIČ, IČ DPH,  
- bankové spojenie,  
- kontaktná osoba s kontaktnými údajmi- tel. e-mail, fax,  

  Obsah identifikačných údajov musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať  
  za uchádzača alebo v jeho mene.  

 
       12.2.2 Vyplnený „Návrh na plnenie kritérií“ podľa prílohy č.2 tejto výzvy, podľa pokynov 

určených na tvorbu ceny uvedených v tejto výzve. 
        
       12.2.3 Vyplnený výkaz výmer – príloha č. 3 výzvy 
 
       12.2.4 Termín nástupu na uskutočnenie stavebných prác 
 
       12.2. 5 Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 
 
 
        Nepredloženie niektorého z dokumentov alebo dokladov uvedených v  bode 12 zakladá 
        právo verejného obstarávateľa nezaradiť takúto ponuku do procesu vyhodnotenia 
        cenových ponúk. 
 
13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk: do 15.06.2021, čas: do 12:00 hod. 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
1. zaslanie poštou  na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1.  
2. osobné doručenie  
3. elektronicky na uvedený e-mail 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
14.1 Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: 
najnižšia cena (jediné kritérium) na základe § 44 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
14.2 Vyhodnocovanie cenových ponúk a určenie poradia uchádzačov, určenie úspešného  

        uchádzača/neúspešných uchádzačov: 
 
14.2.1 Úspešným uchádzačom s umiestnením na prvom mieste  sa stane ten uchádzač, ktorý 
ponúkne najnižšiu cenu celkom za predmet zákazky v eur s DPH. 
Uchádzači, ktorí v cenovej ponuke predložia vyššiu cenu celkom za predmet zákazky v eur s DPH 
ako je najnižšia navrhovaná cena, sa umiestnia na druhom až x-tom poradí vzostupne, v závislosti 
od počtu uchádzačov a výšky navrhovanej ceny celkom  a budú vyhodnotení ako neúspešní 
uchádzači a ich  cenové ponuky nebudú prijaté. 
14.2.2 V prípade, že sa viacerí uchádzači umiestnia na prvom mieste s rovnakou cenou, úspešným 
uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne skorší termín nástupu na uskutočnenie 



stavebných prác. 
14.2.3 O vyhodnotení cenových ponúk a určení poradia a úspešnosti bude vyhotovený zápis.  
14.2.4 Po vyhodnotení cenových ponúk a po určení poradia a úspešnosti, výsledok verejný 
obstarávateľ oznámi uchádzačom a úspešnému uchádzačovi oznámi prijatie jeho ponuky a vyzve 
ho na súčinnosť vedúcu k uzatvoreniu zmluvy. 
 
15. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 
 Nevyhradená 

 

16. Výsledkom verejného obstarávania bude: zmluva  
 

17. Ďalšie informácie 

17.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku  miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami 
overili potrebný rozsah prác a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie 
ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných prác.  

         - Obhliadku priestorov realizácie predmetu zákazky pre potreby vypracovania ponuky si 
dohodnite na tel.č. 048/ 617 6953, kontaktná osoba p. Andrea Kazárová 

17.2 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou s predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 
 
17.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie 
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet 
zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.  
 
17.4  Pred podpisom zmluvy o dielo verejný obstarávateľ požaduje odsúhlasenie skutočného stavu 
s výkazom výmerom. 
 
17.5 Zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu 60 mesiacov na všetky stavebné práce, ktoré na diele 
vykonal a na použitý materiál v zmysle záručných podmienok. Záručná doba  začína plynúť dňom 
protokolárneho  odovzdania a prevzatia diela. 
Vo Valaskej dňa 4.6.2021 
 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:  
 
Andrea Kazárová                .................................. 
 
 
                                                                                                        ............................................... 

 

                                                                                                        MUDr. Gabriela Pôbišová 
                                                                                                        riaditeľka CDR Valaská 



Príloha č. 1 
 
Identifikačné údaje uchádzača: 
 
 
Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky 

 
Obchodný názov:  

Sídlo:   

Štatutárny orgán/osoba 
oprávnená konať v mene 
uchádzača: 

 

Kontaktná osoba:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón/fax  

e-mail  

  
 

 

 

 

 

 
V..................................dňa:.....................................  
 
 
 
Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača :.............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2                           
Návrh na plnenie kritéria 

 „Cena za predmet zákazky celkom (vrátane DPH) za celý predmet zákazky“ 

 

 
 

Obchodné meno uchádzača: 
Sídlo, miesto podnikania:................................ 

                   IČO:................................... 
 
Názov zákazky Hodnota  zákazky 

v EUR bez DPH 
Hodnota  zákazky 
v EUR s DPH 

Vybudovanie kanalizačnej prípojky 

k rodinnému domu Krížno 645/27, 

Čierny Balog a pripojenie na 

verejnú kanalizáciu v obci Čierny 

Balog  

  

 
 
* Ak  oslovený subjekt  je/nie je  platcom DPH, uvedie túto skutočnosť:   
   som platcom DPH / nie som platcom DPH  -  (nehodiace sa preškrtnúť) 
 

V..................................dňa:.....................................  
                               
 
Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača :.............................. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.3                                 Výkaz výmer 

Ako samostatná príloha 
 
 


