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Naša značka: 490/2018  Vybavuje: Ing. Majerová   Banská Bystrica  
    Kontakt: 048/28 51 805   14.06.2018 
           
 

 

 
 
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky 
 
 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác pod 
názvom:  

„Oprava telocvične Magurská – 2. etapa“ 

             

Ponuku je potrebné predložiť do 20. 6. 2018 do 10.00 hod.  Po vyhodnotení ponuky Vám výsledok bude 
písomne oznámený. V prípade, že Vaša ponuka bude vyhodnotená ako víťazná, následne bude uzatvorená 
zmluva o dielo.  

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na 
požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ZVO v súlade s výzvou na predkladanie 
ponúk. 

 

 
 S pozdravom 
 
 
        PhDr. Ivan Šabo 
        riaditeľ organizácie    
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Príloha: Výzva 
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  

zákazka na dodanie tovaru/ služby/ stavebnej práce podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

Výzva na predloženie ponuky za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 
V prípade, že budú predložené ponuky budú v limite pre zákazku s nízkou hodnotou, budú použité vo 

výberovom konaní. 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie:   Záhradnícke a rekreačné služby 

 Adresa:    Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica 

 IČO:    00 183 075 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Janka Majerová, 048/28 51 805 
   
Kontaktná osoba vo veciach technických:   p. Roman Krahulec, 0910 906 718  

 
2. Opis predmetu zákazky 
              

Názov zákazky: „Oprava telocvične Magurská – 2. etapa“ 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  45000000-7 Stavebné práce,  
45212222-8 Stavebné práce na telocvičniach 

 
Opis:  
Objekt telocvične Magurská sa nachádza v areáli bývalej Základnej školy na Magurskej ulici č. 16 v pavilóne 
E, Banská Bystrica. 
Stavebné práce pozostávajú z prác uvedených vo výkaze výmer – rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 4 Výzvy na 
predloženie ponuky. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ následne oceniť v súlade s tabuľkou 
„Návrh na plnenie kritérií“, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy. 
Dodávateľ sa zaväzuje, že cena za predmet tejto zákazky je konečná. V cene za poskytnutie stavebnej 
práce sú zahrnuté všetky náklady na predmet obstarávania. 
V prípade, že uchádzač natrafí vo výkaze výmer na konkrétny názov výrobku/produktu, môže poskytnúť 
ekvivalent rovnakých alebo vyšších parametrov. 
Požadovaná záruka na dielo: 5 rokov 
Obhliadka sa uskutoční dňa 18.06.2018 od 09:00 hod s p. Romanom Krahulcom, miesto stretnutia 
telocvičňa Magurská, Magurská ul. č 16, Banská Bystrica. 
 

3. Maximálny finančný rozpočet na zákazku v EUR bez DPH:   
143 000,00 EUR s DPH / 119 166,66 EUR bez DPH 

 
4. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky:  

Požadovaný termín na začatie prác: nasledujúci pracovný deň po podpise zmluvy  

Termín na ukončenie prác: 90 dní   
 
5. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky: 20.6.2018 do 10:00 hod. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude vyhodnocovaná.  
Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach s označením:  
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„ZNH – Oprava telocvične Magurská – 2. etapa“ – NEOTVÁRAŤ“ 
 
Adresa na doručenie ponúk:  Záhradnícke a rekreačné služby, Švermová 45, 974 01 Banská Bystrica 
 

6. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu 

verejného obstarávateľa. Zálohy nebudú poskytované. Fakturácia bude po vykonaní prác, splatnosť faktúr je 

do 15 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi 

7. Podmienky účasti uchádzačov:  
- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 
písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu – 
doklad o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom 
tejto zákazky. 

 
- Vzhľadom na výšku plnenia zmluvy nemôže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý 

nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len RPVS). Úspešný uchádzač musí byť 
do termínu podpisu zmluvy registrovaný v RPVS. O termíne podpisu zmluvy bude úspešný uchádzač 
písomne oboznámený. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží potvrdenie o zápise v RPVS. 
Bez overenia zápisu nie je možné uzatvoriť zmluvu na daný predmet zákazky. V prípade, že uchádzač, 
ktorý sa umiestnil vo vyhodnotení ako 1. v poradí a ani po výzve obstarávateľa nevykoná registráciu 
do RPVS, úspešným uchádzačom sa stáva 2. v poradí. 
Podľa §2 ods. 7 zákona o RPVS sa povinnosť byť zapísaný v RPVS vzťahuje aj na tých, 
prostredníctvom ktorých zmluvný partner dodáva verejnému obstarávateľovi tovary, služby alebo práce. 
Preto je do zmluvy nutné zakotviť povinnosť zmluvného partnera aby všetci jeho zmluvní partneri, ktorí 
sa podieľajú na plnení zákazky boli zapísaný v RPVS. 
 

- Potvrdenie o vykonaní obhliadky miesta uskutočnenie prác. 
 
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena s DPH 
V prípade, že predložená ponuka bude prekračovať finančný rozpočet stanovený verejným obstarávateľom, 
ponuka nebude prijatá a vyhodnocovaná. 
 

9. Požiadavky na obsah ponuky: 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
a) Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7 tejto výzvy 
b) Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1 
c) Rozpočet s výkazom výmer pre celý predmet zákazky podľa prílohy č. 4 
d) Návrh zmluvy o dielo so zakomponovaním Subdodávateľskej doložky (uvedená v prílohe č. 2 výzvy) 
 
Ponuka, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti určené verejným obstarávateľom, bude 
z vyhodnotenia ponúk vylúčená. 
 
 

 

V Banskej Bystrici, dňa 14.06.2018 
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Príloha č. 1 

 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 
 
Uchádzač 
 
Obchodné meno: 
 
Sídlo alebo miesto podnikania: 
 
IČO: 
 
DIČ: 
 
E-mail: 
 
 
 
 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

Názov zákazky 
Cena v EUR bez 

DPH 
DPH v EUR  

(20 %) 
Cena celkom v EUR 

s DPH 

„Oprava telocvične Magurská – 
2. etapa“ 

   

 
 
 
Platca DPH: áno – nie 
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
V .............................. dňa .....................                                                .......................................................... 
       uviesť miesto a dátum podpisu            pečiatka, podpis uchádzača 
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Príloha č. 2 

Článok ... 

Subdodávateľská doložka 

1. V prípade poskytovania predmetu zmluvy prostredníctvom tretích osôb (subdodávateľov) zodpovedá poskytovateľ 
prijímateľovi za splnenie záväzku riadne poskytnúť službu akoby ho poskytoval sám. 

2. Na základe dohody zmluvných strán poskytovateľ je oprávnený poskytnúť predmet zmluvy len subdodávateľmi 
spĺňajúcimi podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a u ktorých neexistovali a neexistujú dôvody na 
vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Poskytovateľ zostaví zoznam všetkých subdodávateľov podieľajúcich sa na dodaní, pričom tento musí obsahovať: 

a) ich obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, identifikačné číslo (IČO), označenie registra, v ktorom je 

subdodávateľ zapísaný, číslo zápisu, údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, 

b) čestné vyhlásenie poskytovateľa, že každý zo subdodávateľov spĺňa alebo najneskôr v čase začatia realizovania 

ním vykonávanej časti diela bude spĺňať podmienky stanovené všeobecne záväznými predpismi na úseku 

verejného obstarávania, najmä podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, a že u subdodávateľa 

neexistovali a neexistujú dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a § 40 ods. 7 

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

4. Prijímateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa bez 
toho, že by mal dodávateľ nárok na kompenzáciu. V takomto prípade je poskytovateľ povinný bez zbytočného 
odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu so subdodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje 
práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu. 

5. Ak dôjde k zmene subdodávateľov zo strany poskytovateľa, je poskytovateľ povinný písomne oznámiť 
Objednávateľovi vopred minimálne 5 pracovných dní pred zmenou údaje týkajúce sa nového subdodávateľa. 

6. Poskytovateľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia sú počas plnenia zmluvy zaregistrovaní v registri 
partnerov verejného sektora, pokiaľ je splnená ich povinnosť uvedená v § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. a ods. 2 zákona č. 
315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov (podiel subdodávky vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku vyššiu 
ako 100.000.-  s DPH). 
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Príloha č. 3 

 
Z á p i s 

z obhliadky objektu vykonanej na základe  
Výzvy na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou 

       
 
 
 
Názov predmetu zákazky: „Oprava telocvične Magurská – 2. etapa“ 

 
 
 
Prítomní:  za ZAaRES:    Roman Krahulec 
                 

za .......................... ............................................... 
 
 
 Dňa 18.06.2018 sa uskutočnila obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác. Dodávateľská 
firma objekt telocvične Magurská obhliadla a so skutočným stavom objektu je oboznámená. Na základe 
skutočného stavu bude vystavená cenová ponuka podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 4 Výzvy na hore 
uvedený predmet zákazky, ktorá bola dodávateľovi odoslaná mailom dňa 14.06.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................    .................................................... 

      Roman Krahulec                Meno, priezvisko a podpis osoby,  
             za ZAaRES      ktorá vykonala obhliadku 
           za................................   
 
 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa 18.06.2018 
 
 
 

 
 

 


