
            Detský domov, Chalupkova 2, 976 46 Valaská 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Detský domov 

Adresa:  Chalupkova 2, 976 46 Valaská 

IČO:  00610461 

Kontaktná osoba:  Ing.Havašová Janka  

Telefón:  048/2433012   

Internetová adresa:  havasova.janka@gmail.com 

 

2. Druh zákazky 
Zákazka na poskytovanie služieb – stavebné úpravy v interiéri DeD Valaská  

 

3. Názov zákazky: 

„Stavebné úpravy v interiéri DeD Valaská “ 

 
4. Opis predmetu zákazky: 

Detský domov na základe zmeny organizačnej štruktúry má povinnosť zabezpečiť 

a vytvoriť pracovné podmienky pre novoprijatých zamestnancov DeD. V súvislosti s tým, 

je potrebné opraviť existujúce priestory pre administratívne účely detského domova. 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky 
 Detský domov Valaská, Chalupkova  2 , Valaská  
 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
       Nie 

 

7.  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet: - CPV  45 215 215 – 7   Stavebné práce v detských domovoch 
 

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 
Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4. 

Predpokladané schválené finančné krytie: 2.666,67 EUR bez DPH, t. j. 3.200,-  EUR s DPH 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení: 
 Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 
 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 
 Predpokladaný termín dodania stavebných prác resp. ukončenie poskytovaných služieb: do 

15.12.2018 . 
 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v 

ktorých sa uvádzajú: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov bežných výdavkov ŠR . 



Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

12. Podmienky účasti záujemcov: 

§ 32 ods. 1 písm. e)  je oprávnený   

- uchádzač  poskytovať predmet zákazky – predložením kópie dokladu o oprávnení 

podnikať. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi pred podpisom ob-

jednávky  originály dokladov k nahliadnutiu. 

- identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa stavebných prác a služieb (názov alebo 

obchodné meno uchádzača, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, meno a prie-

zvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, adresu elektronickej pošty) 

- ponuka musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača, alebo v jeho 

mene,  

- cenová ponuka musí obsahovať vyplnený  list prílohy č. 1  

- výsledkom  bude objednávka ,  

- termín realizácie predmetu zákazky je  november  2018  

 

 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
Lehota na predkladanie ponúk: od  23.10 2018  do 30.10.2018  čas: do 8.00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

1. zaslanie poštou – Detský domov , Chalupkova 2, 976 46 Valaská  

2. osobné doručenie  

3. elektronicky na uvedený e-mail 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky 

kritérium: najnižšia cena  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. 
 

15. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 

 Nevyhradená 

 

16. Výsledkom verejného obstarávania bude: objednávka  

 

17. Ďalšie informácie 
Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 6:00  do 14:00 hod. 

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.  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania 

zákazky. 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku  miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami 

overili potrebný rozsah prác a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracova-

nie 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/ 2433012, kontaktná osoba Ing.Janka Havašová. 

 

Vo Valaskej dňa 22.10.2018 

 

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie : 

Ing.Havašová Janka    v.r.  ............................................................... 

                                         vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku 

   

 

 

Schálil:     MUDr.Pôbišová Gabriela v.r.   ............................................. 

                                                                           riaditeľka DeD   
                                                                                                              

 
 

 


