
 
  Príloha č.8 k IN č.09/2016 

 
Detský domov Slovenské Nové Mesto 

Hlavná 28, 076 33 Slovenské Nové Mesto 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

(zákazka s nízkou hodnotou) 
 
1. Názov:  
Detský domov Slovenské Nové Mesto  
IČO: 17071038 
Ulica: Hlavná 28 
Obec (mesto): Slovenské Nové Mesto 
PSČ: 076 33  
      
2. Kontaktná osoba:  Zita Polláková 
Telefón:  0566792123 
E-mail:  hospodar.dedsnm@gmail.com 
 
 
3. Názov predmetu zákazky:  
 
 Úprava priestorov v hlavnej budove Detského domova  pre dobrovoľný 
pobyt. 
 
4 Druh zákazky  
tovar, stavebná práca  
        
5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:  
Detský domov Slovenské Nové Mesto, Hlavná 28, 07633 Slovenské Nové Mesto – hlavná budova 
  
6. Opis zákazky  
Predmetom zákazky je: 
1.,   rekonštrukcia sociálneho zariadenia  
 - záchodová misa 
 - montáž záchodovej misy 
 - umývadlo keramické 
 - montáž umývadla 
 - batérie 2 ks 
 - montáž batérií 2 ks. 
2.,  v ubytovacom priestore lepenie podlahovej krytiny 55 m2. 
 - lepenie podlahových soklov z PVC 
 - odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 55 m2. 
 - lepenie povlakových podláh z PVC 
 - podlaha PVC homogenná, hrúbka 2 mm 
 - samoobnoviteľný PUR povrch 
3.,     rekonštrukcia elektromontážnych prvkov  
 - montáž a zapojenie stropného LED svietidla 
 - LED svietidlo 3 ks 



4.,    maľba priestorov 
 - maľby akrylátové 185,5 m2 
 - vyhladenie maliarskou sadrou 45,5 m2  
5.,   demontážne práce. 
 

Materiál na vykonanie stavebných prác dodáva v celom rozsahu zhotoviteľ a ručí za jeho 
vhodnosť a kvalitatívne parametre, taktiež ručí, že práce budú vykonané v zmysle príslušných 
stavebných noriem a v súlade s právnymi predpismi BOZP, PO. 

      Je požadovaná dvojročná záruka na vykonanú prácu a materiál. 
      Obhliadka je možná. 
 
 
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
     45000000-7 stavebné práce 
 
8. Celkové množstvo alebo rozsah  
Podľa opisu predmetu zákazky v bode č. 6. 
 
 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH  
    4 130,- EUR s DPH 
 
 
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  
November 2018 
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky 
kritérium: najnižšia celková cena v EUR s DPH. 
 
12. Použije sa elektronická aukcia  
Nie 
 
13. Podmienky účasti   
- v zmysle §26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní záujemca preukáže, že je 
oprávnený poskytovať stavebné práce – dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní 
v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 
 
14.  Lehota na predkladanie ponúk  
Dátum a čas: dňa   12.10.2018   do 12,00 hod. 
 
Ponuku je potrebné doručiť na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2. 
 
Alebo zaslanie poštou – na adresu obstarávateľa uvedené v bode č. 1 
Alebo osobné doručenie – ako adresa obstarávateľa uvedené v bode č. 1 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
  
15. Doplňujúce informácie  
(podľa potreby zadávateľa) 
Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 7,30 do 15,30 hod. v pracovných dňoch. 
 
 
 



16. Ostatné: 
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.  
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka (alebo uzatvorená zmluva) podľa predloženej 
cenovej ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku 
vyhodnotenia ponúk. 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 
 
PRÍLOHY: (doplňte podľa potreby) 
 
 
 
 
 

V Slovenskom Novom Meste 

Dňa 2.10.2018 

       Riaditeľ Ded, Mgr. Jozef Máté 


