
 
             D E T S K É     M E S T E Č K O        

                        Na dolinách  27           911 05    TRENČÍN  –  ZLATOVCE 

________________________________________________________________ 

                 Výzva na predkladanie ponúk  
zadávanie zákazky 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:  Detské mestečko 

Adresa:  Na dolinách 27, 911015 Trenčín - Zlatovce 

IČO:  00350061 

Zastúpený:  Mgr. Ţaneta Janišová, riaditeľka Detského mestečka 

Kontaktná osoba:       Ivan Ševčík 

Telefón:  0918643515 

Fax:  032/6572296 

Elektronická pošta:  detskemestecko@stonline.sk, ekonom.zlatovce@ded.gov.sk 

   

2. Druh zákazky 

Zákazka na uskutočnenie  stavebných prác – „Oprava plochej strechy rodinného domu 

v Detskom mestečku“. Jedná sa o zadávanú zákazku obstarávanú postupom zadávania zákazky 

podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

3. Názov zákazky: 

 

„Oprava plochej strechy rodinného domu v Detskom mestečku“ 
 

4. Opis predmetu zákazky: 
Zákazka na predloţenie cenovej ponuky na opravu strešného plášťa plochej strechy rodinného 

domu- 8/1B. Jedná sa o strešné izolačné práce – celoplošná oprava hydroizolácie plochej strechy 

asfaltovými modifikovanými pásmi o celkovej rozlohe 262 m2. Podrobná špecifikácia je uvedená 

v prílohe č.1 výkaz výmer. Minimálna poţadovaná záruka na vykonanú prácu je 10 rokov. K 

cenovej ponuke ţiadame priloţiť certifikát na pouţitý materiál. 

Cenu ţiadame stanoviť poloţkovite  podľa prílohy č.1- výkaz výmer. 

Obhliadku strechy je moţné uskutočniť dňa 2.5.2016 v pracovnom čase verejného obstarávateľa. 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky 

Detské mestečko Na dolinách 27, 91105 Trenčín – Zlatovce. 

 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
      Nie 
 
7.  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet: - CPV 45261000 ,  Kategória: 1  

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: 
 Verejný obstarávateľ neumoţňuje predloţenie variantných riešení. 

 

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

       

 Predpokladaná hodnota zákazky: 3 000,00 Eur bez DPH, t.j  3 600,00 Eur s DPH 
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10. Cena a spôsob určenia ceny: 
      Cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky 

      Cenu ţiadame stanoviť v štruktúre: podľa prílohy č.1:  VÝKAZ – VÝMER.   

    Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v ponuke. 

 

11.Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 
 Predpokladaný termín  stavebných prác:  máj - jún 2016 

 

12. Podmienky účasti záujemcov:  
-  Uchádzač musí s vyplnenou cenovou ponukou (príloha č.1 Výkaz -výmer) doručiť aj  

fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení poskytovať stavebné práce 

-     uchádzač musí predloţiť certifikát na pouţitý materiál 
 

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: 
      Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu po vykonaní prác. 
      Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
Lehota na predkladanie ponúk: do   6.5.2016  čas: do 15,00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

- zaslanie poštou - ako adresa obstarávateľa uvedená v bode I. (heslo „Oprava strechy – 

NEOTVÁRAŤ“), alebo 

- osobné doručenie – sekretariát Detského mestečka, Na dolinách 27 Trenčín, alebo 

- elektronicky na e-mail: detskemestecko@stonline.sk  alebo ekonom.zlatovce@ded.gov.sk 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Výzva na predloţenie cenovej ponuky bude zverejnená na stránke www.upsvar.sk  

 

15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač,  

ktorého cena je najniţšia zo všetkých predloţených ponúk zadávanej zákazky. 

 

16. . Detské mestečko ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:  
 -  zrušiť pouţitý postup zadávania zákazky v prípade, ţe sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude vystavená objednávka/uzatvorená zmluva 

s úspešným uchádzačom, 

-   neprijať ani jednu ponuku v prípade, ţe predloţené cenové ponuky budú vyššie, ako je výška 

finančných   prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude pouţitý postup  

zrušený.  

      -   nevybrať ani jednu ponuku v prípade, ţe ponuky nebudú zodpovedať poţiadavkám verejného 

obstarávateľa.        

 

17. Ďalšie informácie: 
      Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 7,00 – do 15,00 hod. 

Obhliadku strechy je moţné uskutočniť dňa  2.5.2016  v pracovnom čase verejného  obstarávateľa  

po telefonickej dohode.   

         

V Trenčíne dňa 26.4.2016 
                                                                            

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

                             Mgr. Ţaneta Janišová 

                     riaditeľka Detského mestečka 
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