
  

Výzva na predloženie ponuky  
  

v rámci postupu verejného obstarávania podľa §117 – zadávanie zákaziek s nízkymi 

hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

  

1) Identifikácia verejného obstarávateľa  

  

Názov organizácie:       Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková          

Zastúpený:                    Mgr. Marianna Škápiková, riaditeľka   

IČO:                             00596248                                      

Kontaktná osoba:         Mgr. Marianna Škápiková     

Sídlo organizácie:        Rozbehy 74, 906 33 Cerová                 

Tel:           034 /6583427                                

e-mail:        

  

  bojkova@zupa-tt.sk  

2) Predmet obstarávania: Dodávka a montáž medzistanice na 1. podlaží výťahu v DSS 

Bojková.  

        

3) Opis predmetu obstarávania:    

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe : „Dodávka a montáž 

medzistanice na 1. podlaží výťahu v DSS Bojková“, na základe  priloženého výkaz výmer, ktorý 

tvorí prílohu č.1 tejto výzvy.  

  

Obhliadka miesta realizácie sa odporúča. Kontaktná osoba podľa bodu 1.  

  

3) Miesto a termín dodania:  

Miesto:  Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, Rozbehy 74, 906 33 Cerová Termín 

dodania:  do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo   

   

4) Komplexnosť dodávky Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.  

  

5) Typ zmluvy:   

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzavretá podľa ust. § 536 a nasl.  

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

  

6) Predpokladaná hodnota zákazky  13 629,- Eur bez DPH  

       

7) Lehota na predkladanie ponúk Dátum a čas: 17.3.2023 9:00  

  

8) Podmienky na otváranie ponúk: Dátum a čas: 17.3.2023 10:00 Miesto: Otváranie ponúk 

v systéme EVO.  



  

9) Podmienky financovania predmetu obstarávania   

Predmet obstarávania bude financovaný z  kapitálových výdavkov rozpočtu  zriaďovateľa 

TTSK, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 30  dní od 

doručenia faktúry.   

    

10) Podmienky účasti uchádzačov  

Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného 

alebo obchodného registra  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:  

10.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia 

uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) 

– je oprávnený uskutočňovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky.  

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona o VO overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo 

živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.  

10.2 Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

Doklad, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu, preukazuje uchádzač doloženým čestným vyhlásením - Príloha č. 4 

tejto výzvy.  

  

11) Lehota viazanosti ponuky: do 30. júna 2023  

  

12) Pokyny na zostavenie ponuky:   

  

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom 

jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku.  

Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna 

vrátane DPH s uvedením výšky DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto 

skutočnosť. Cena, prípadne spôsob stanovenia ceny v ponuke, pokryje všetky náklady a veci k 

riadnemu vykonaniu a odovzdaniu predmetu obstarávania. Cena bude vyjadrená v mene  

EUR. Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do hodnotenia. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti 

uchádzačovi neotvorená.  

  

13) Pokyny na obsah ponuky:  

  



a) Návrh uchádzača na plnenie stanoveného kritéria - samostatný list, na ktorom 

je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača. Je Prílohou  

č. 1 tejto výzvy. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní vo 

svojej ponuke.  

b) Návrh Zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača - Príloha č. 2 

tejto výzvy.  

c) Ocenený výkaz výmer (výkaz výmer je prílohou č. 3 tejto výzvy).  

d) Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v 

štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - Príloha č. 4 tejto výzvy.  

e) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov - Príloha č. 5 tejto výzvy.  

  

  

  

Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok, 

stanovených verejným obstarávateľom.  

Uchádzač doplní údaje vyznačené predtlačou vo vzore zmluvy (podľa svojho návrhu na 

plnenie kritéria).  

Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh zmluvy v jednom vyhotovení ako súhlas 

s predloženými obchodnými podmienkami.  

  

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača.  

  

14) Kritériá na hodnotenie ponúk  

Najnižšia cena za celý predmet obstarávania v EUR s DPH, vrátane dovozu, demontáže a 

montáže, odvozu a likvidácie odpadu.  

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých cien s DPH uvedených v 

jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu 

s DPH za poskytnutie predmetu zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke.  

  

15) Ďalšie informácie  

- S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.  

- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, 

verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.  

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj 

vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.  

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných 

ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, presiahnu finančné možnosti 

verejného obstarávateľa.  

- Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 



- Pre všetky prípadné požiadavky uvedené v tejto výzve – súťažných podkladoch, ktoré 

sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, krajinu platí, že boli 

uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v 

ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.  

- Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 

postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v 

zmysle zákona o verejnom obstarávaní.  

- Čestné vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod – bude predložené len úspešným 

uchádzačom pred podpisom ZoD.   

  

  

  

17)    Ochrana osobných údajov:  

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 

spracované a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých záznamov.  

  

  

  

  

  

Prílohy:  

1) Návrh uchádzača na plnenie kritéria - cenová ponuka.  

2) Návrh Zmluvy o dielo.  

3) Výkaz výmer.  

4) Zákaz na účasti vo verejnom obstarávaní - čestné vyhlásenie uchádzača.  

5) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov.  

6) Konečný užívateľ výhod - čestné vyhlásenie uchádzača.  

  

  

V Bojkovej,  dňa 3.03.2023  

  

  

  

  

  

  

                                       Mgr. Marianna Škápiková    

                      riaditeľka DSS Bojková  

     

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


