
Detský domov 
Dlhá 179, 949 01 Nitra 

V Nitre,  13.6.2014 

 
 

Detský domov v Nitre ako verejný obstarávateľ v  zmysle §6 ods. 1 písm. d) zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej „zákona“) zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky 

podľa § 9 ods. 9 zákona  

výzvu na predloženie cenovej ponuky  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 Názov:  Detský domov  

 Adresa:  Dlhá 179,  949 01 Nitra 

Zastúpený:        Ing. Viera Podhorová, riaditeľka 
 IČO:  35628391 

 Kontaktná osoba:  Ing. Viera Bafrncová  

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: SK69 8180 0000 0070 0042 2491 

 Telefón:  037/6531605 Elektronická pošta:  ded.nitra@mail.t-com.sk 

2. Druh zákazky: Zákazka na vykonanie stavebných prác 

3.  Názov zákazky: „Oprava hydroizolácie strechy“ 
4. Opis predmetu zákazky: Vykonanie stavebných prác – oprava hydroizolácie plochej  

strechy, a s tým súvisiace práce na budove Detského domova na Dlhej 179 v Nitre 

v rozsahu: očistenie strechy, oprava bublín, natavenie vrchnej asfaltovej lepenky, natretie 

atikových plechov. Veľkosť sanačnej plochy je 753,55 m2 (2 pavilóny, prístavba archívu, 

kotolňa). 

     Predpokladané množstvo a rozsah predmetu zákazky: 
            a) Oprava plochých striech /hydroizolácia asfaltovou lepenkou/: 

                 Pavilón 1.    314,04 m2 

                 Pavilón 2.    314,04 m2 

                 Archív           78,67 m2 

                 Kotolňa         46,80 m2 

            b) Oprava strešných vpustí: 

                - osadenie nových vpustí  2 ks              

            c) Oprava odvetrávacích prieduchov: 

                - osadenie nových striešok 14 ks 

CPV: 45261910-6  Opravy striech 

5.  Miesto dodania predmetu zákazky: Detský domov, Dlhá 179, 949 01 Nitra 

6.  Typ zmluvy: Zmluva o dielo  

7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania dodávky: do 31.8.2014 

8.  Predpokladaná hodnota zákazky:  6 620,- EUR bez DPH, 7 944,- EUR s DPH 

9. Obchodné podmienky: v súlade s Obchodným zákonníkom a opisom predmetu zákazky    

10.Technické podmienky: realizácia predmetu zákazky musí vyhovovať platným 

technickým a zákonným normám 

Pre zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci je nutné dodržiavať ust. zákona   

č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z.z. 

 

11.Platobné podmienky: 

     Platba bude realizovaná po dodaní predmetu zákazky. 

     Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky. 
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12.Cena a spôsob určenia ceny:  

-      cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky   

(čistenie, oškrabanie, odvoz, likvidácia, dopravné náklady, vykonanie práce) 

- cenu žiadame stanoviť  v štruktúre podľa prílohy výzvy 

-    obstarávateľ bude cenu uvedenú v cenovej ponuke uchádzača považovať za konečnú 

počas trvania platnosti zmluvy. Obstarávateľ nebude akceptovať žiadne dodatky 

a doplnky k navrhnutej cene 

13.Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

- cenovú ponuku  podľa bodu 12. výzvy  

- fotokópiu aktuálneho dokladu preukazujúci oprávnenie podnikať v danej oblasti alebo 

iného rovnocenného dokladu 

- zoznam spoločností, s ktorými má/mal uchádzač uzavreté zmluvy na vykonanie 

stavebných prác – oprava plochej strechy za posledné 2 roky  

- vzorku naceneného vrchného asfaltového hydroizolačného pásu 

- „Technický list výrobku“ naceneného vrchného asfaltového hydroizolačného pásu 

Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené požadované doklady, bude vyradená 

z hodnotenia. 

14.Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk: do 20.6.2014 

 Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa. Na  

obálke bude uvedená adresa uchádzača, adresa verejného obstarávateľa a heslo „Oprava  

hydroizolácie strechy“ 
15.Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena  

za celý predmet obstarávania. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia 

zo všetkých predložených ponúk. 

16.Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyžaduje právo neuzatvoriť zmluvu s víťazom 

alebo nevystaviť objednávku prípadne uskutočniť len časť práce, ak nastanú skutočnosti, 

ktoré nemohol  pri zadávaní zákazky predpokladať. 

 

 

 

 

 

Ing. Viera Podhorová 

         riaditeľka    


