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Výzva na predkladanie  ponúk 

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Detský domov Štúrovo 
Sídlo:   Námestie slobody 13, 94301 Štúrovo 
Zastúpený:  Ing. Klaudia Jónásová 
Telef. číslo:                 +36/7511 110 
IČO :   00 181 641 
DIČ :   2021073967 
Kontaktná osoba:        Vlastimila Káčerová 
E-mail:                        dedsturovo.hos@mail.t-com.sk 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                  7000421448/8180 

 

2. Druh zákazky: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác.  Jedná sa o zadávanú zákazku 
s nízkou hodnotou, nie bežne dostupnou na trhu, obstarávanú postupom zadávania podľa § 
117 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky: 

„Odvodnenie základov budovy“ číslo investičnej akcie 35528 

 

4. Opis predmetu zákazky:                                                                                            
Odvodnenie a odizolovanie základov nopovou fóliou na vedľajšej budove  (bývalá 
práčovňa), kde sa nachádza 3. SVS s počtom 10 ubytovaných detí . Steny sú vlhké, 
nakoľko základy nie sú odizolované. V snahe predísť týmto príznakom je potrebné 
vykonať po celom obvode budovy  odvodnenie a odizolovanie základov. Potrebné 
vykonané práce sú zadané vo výkaze – výmer v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

Materiál potrebný na vykonanie diela 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 a PO. 

 

5. Miesto predmetu zákazky: 

Detský domov Štúrovo, Námestie slobody č. 13, 943 01 Štúrovo 
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6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Nie, predmet zákazky nie je rozdelený na časti (uchádzač predloží ponuku na celý 
predmet zákazky. 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

CPV 45 112 000 - 5 výkopové zemné práce a presun zemín 
CPV 45 215 215 - 7 stavebné práce na detských domovoch 
CPV 45 232 451 – 8 odvodňovacie a povrchové práce  

 

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  

Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4 a v zmysle Výkazu rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu 
č. 1  výzvy na predkladanie ponúk.  

      Predpokladaná hodnota zákazky: 4 900,00 Eur s DPH 

Ponuka, ktorá bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, nebude zaradená do   
vyhodnotenia ponúk. 

 

9. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení, ak súčasťou ponuky 
bude aj variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk.   

   .  

10. Termín plnenia predmetu zákazky: 

September 2017 – október 2017          

                                                                           

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku. Finančné 
prostriedky budú hradené zo štátneho rozpočtu po vykonaní prác. Verejný obstarávateľ 
neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Platba bude realizovaná na základe 
odovzdávajúceho protokolu stavby a na základe faktúry do 30 dní po odovzdaní predmetu 
zákazky. 
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12. Podmienky účasti záujemcov:  

Záujemca preukáže, že je oprávnený poskytovať predmet zákazky – predložením kópie 
dokladu o oprávnení podnikať. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi 
pred podpisom zmluvy originálny doklad k nahliadnutiu. Identifikačné údaje adresa, IČO, 
DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, meno a priezvisko 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/krycí list rozpočtu – rozpočet – výkaz výmer/. Pred podpisom zmluvy o dielo verejný 
obstarávateľ požaduje odsúhlasenie skutočného stavu s výkazom výmer. Výsledkom bude 
zmluva o dielo. Termín realizácie predmetu zákazky je september - október 2017. Záručná 
doba je 60 mesiacov a začína plynúť dňom zápisničného odovzdania a prevzatia prác 
objednávateľom.                                                    

 
13. Lehota a miesto predkladania ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  14. 09. 2017 do 15,00 hod.                                                      
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke 
s označením: obchodného názvu uchádzača a označenie súťaže „Prieskum trhu – 
odvodnenie základov vedľajšej budovy v DeD Štúrovo“. 
Ponuky je potrebné doručiť poštou na adresu: Detský domov Štúrovo, Námestie slobody 
č. 13, 943 01 Štúrovo, elektronicky na e-mail: dedsturovo.ek@mail.t-com.sk, 
dedsturovo.hos@mail.t-com.sk, alebo osobne – riaditeľke DeD Štúrovo Ing. Klaudii 
Jónásovej.  
 
 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky 
kritérium: najnižšia cena celkom vrátane DPH, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť 
na základe § 44 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Ak 
uchádzač nie je platcom DPH, upozorní verejného obstarávateľa na uvedenú skutočnosť 
vo svojej ponuke. 

 

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

Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská. 

 

16. Ďalšie informácie: 

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 bola ponuka kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem 
potrebných prác. Obhliadku priestorov realizácie predmetu zákazky pre potreby 
vypracovania ponuky si dohodnite na t. č. 036/7511110, kontaktná osoba V. Káčerová 
v pracovnom čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. 

mailto:dedsturovo.hos@mail.t-com.sk
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17. Vyhradenie práva 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých 
sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude uzatvorená zmluva 
s úspešným uchádzačom 

- nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú spĺňať požiadavky verejného 
obstarávateľa 

- s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo, neúspešných uchádzačov 
verejný obstarávateľ bude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

Vypracoval: Vlastimila Káčerová 

V Štúrove, dňa 21. 08. 2017 

 

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: 

 

.....................................................                              ........................................................ 

      Vlastimila Káčerová                                                  Ing. Klaudia Jónásová 

    ekonóm DeD          riaditeľ DeD Štúrovo 

 

 

 

Prílohy: Príloha č. 1  Slepý rozpočet stavebných prác 




