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  Css-He (DSS)-2017/083                        

 

    Ing. Tomčišák/057/7767847 

 

        18.7.2017 

 

VEC: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:  
Oprava soc. zariadenia v KS a priestorov ekonomického oddelenia v CSS 
 

     Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné /ďalej len CSS/, Ptičie 158, 066 01  Humenné, ako 
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO) si Vám dovoľuje v zmysle predložiť 
v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou túto výzvu na predloženie cenovej 

ponuky.  

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

     Názov:                 Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné  
     Sídlo:                   Ptičie 158, 066 01  Humenné 

     IČO:                    00695424 

     DIČ:                    2021213711 
     Štatutárny orgán:  Ing. Kulanová Jana, riaditeľka 

     Kontaktná osoba:  Ing. Tomčišák Martin, vedúci úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky 
     Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

     Číslo účtu:            SK9481800000007000512251 
      
2. Názov predmetu zákazky 

Oprava soc. zariadenia v KS a priestorov ekonomického oddelenia v CSS 
 

3. Predmet zákazky 
Predmetom verejného obstarávania je výber najvhodnejšieho dodávateľa na uskutočnenie stavebných 

prác – opravu soc. zariadenia v KS a priestorov ekonomického oddelenia v CSS.  
 

4. Druh zákazky 

§ 117 ZVO, zákazka nie bežne dostupná na trhu 
 

 

 
 

• 
 

• 

 Verejná výzva na predloženie  

 cenovej ponuky  

    

    

• 
 

• 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Humenné 
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5. Opis predmetu zákazky 

Predmetom verejného obstarávania je výber najvhodnejšieho dodávateľa na uskutočnenie stavebných 

prác – opravu soc. zariadenia v KS a priestorov ekonomického oddelenia v CSS. V KS sa jedná hlavne 
o výmenu dlažieb, obkladov, sanity, opravu vodovodu, odpadov, elektroinštalácie a pod. V CSS sa jedná 

o opravu kancelárskych priestorov ekonomického oddelenia, odstránenie pôvodných malieb, nanesenie 
nových omietok a vymaľovanie priestorov. 

 
6. Miesto dodania predmetu zákazky 

Domov sociálnych služieb, Ptičie 158, 066 01  Humenné 

Krízové stredisko, Čsl. armády 14, 066 01  Humenné 
 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet  

45430000-0 Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín 

45232151-5 Stavebné práce na celkovej údržbe vodovodov 

45310000-3 Elektroinštalačné práce 

45330000-9 Kanalizačné a sanitárne práce 

45442100-8 Maliarske a natieračske práce 

 

8. Rozdelenie na časti 
Rozdelenie zákazky na časti: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Neumožňuje sa 

predložiť variantné riešenie. 

 
9. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Max. 11 000 € s DPH 
 

10. Množstvo a rozsah predmetu zákazky, požiadavky na predmet zákazky 
a) Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín 

b) Stavené práce na celkovej údržbe vodovodov  

c) Elektroinštalačné práce 
d) Kanalizačné a sanitárne práce 

e) Maliarske a natieračske práce 
 

 Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác a pri dodržaní 

parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných 

technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných 
predpisov. 

 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia 

byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzované 
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

11. Lehota plnenia dodávky 
do 22.12.2017 

 
12. Právne, ekonomické, finančné a technické informácie 

1) Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. 
2) Predmet zákazky bude financovaný z bežných prostriedkov verejného obstarávateľa.  

3) Objednávateľ špecifikuje množstvo a presný termín dodania predmetu zákazky v zmluve o dielo. 

Zmluva o dielo bude uzavretá iba s úspešným uchádzačom, po doručení oznámenia o vyhodnotení 
ponúk. 

4) Faktúra za dielo bude vystavená zvlášť za opravu soc. zariadenia v KS a zvlášť za opravu priestorov 
ekonomického oddelenia v súlade s víťaznou cenovou ponukou. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa 

ich doručenia objednávateľovi. 
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5) Úhrada sa uskutoční až po riadnom odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na základe 

zápisu. 

6) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného 
zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru. 

7) Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky minimálne 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela 
objednávateľom. 

8) Zmluva a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z.z v znení neskorších 
predpisov. Dodávateľ súhlasí s touto povinnosťou objednávateľa v plnom rozsahu. 

 

13. Stanovenie ceny 
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov.  
b) Cenová ponuka musí byť vypracovaná na základe oceneného Rozpočtu bližšie špecifikovaného 

verejným obstarávateľom v Prílohe 1 a na základe osobnej obhliadky miesta uskutočnenia 

prác zo strany uchádzača o zákazku. Prílohu 1 obdrží uchádzač pri osobnej obhliadke miesta 
uskutočnenia prác. Ak sa v Rozpočte nachádzajú konkrétne výrobky alebo značka, uchádzač môže 

naceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality. Pri položkách s uvedeným konkrétnym 
výrobcom /konkrétnym názvom/,resp. v prípadoch nie presne špecifikovaných technických 

parametroch, môže uchádzač predložiť ekvivalentné plnenie  spočívajúce v odlišnom technickom 
riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok, event. ekvivalentnú ponuku od iného výrobcu 

ako je požadované. Tieto materiály však musia spĺňať ten istý účel použitia a musia mať 

kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom 
materiáli. 

c) V ocenenom rozpočte uviesť jednotkové ceny v € na 2 desatinné miesta. Uchádzač je povinný oceniť 
všetky položky rozpočtu (jednotkovou cenou rovnou alebo vyššou ako 0,00 €), jednotlivé položky 

nemeniť ani nepridávať, resp. akokoľvek pozmeňovať rozpočet.   

d) Uchádzač predloží cenovú ponuku, v ktorej musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača potrebné 
k realizácii prác /napr. vykonanie prác, náklady na dopravu, odvoz stavebného odpadu a pod./  

e) Navrhovaná cena musí obsahovať cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH (pokiaľ je uchádzač platiteľom 
DPH). Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedenie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedenie, 

že nie je platiteľom DPH. 

        
14. Spracovanie ponuky 

1) Pri spracovaní ponuky je potrebné doložiť doklad o oprávnení poskytovať služby, na ktoré uchádzač 
predkladá ponuku (kópia výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra). 

2) Celá ponuka, ako aj dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené písomne v slovenskom 
jazyku a podpísané štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený 

konať v jeho mene. 

3) Ponuka doručená na adresu uvedenú v tejto výzve zostáva ako súčasť dokumentácie verejného 
obstarávania a uchádzačovi sa nevracia. 

4) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
5) Uchádzač predloží ponuku na adresu verejného obstarávateľa a to v lehote na predkladanie ponúk. 

 

15. Lehota, miesto a podmienky predkladania ponúk 
Uchádzač predloží cenovú ponuku v termíne do 25.8.2017 do 10:00 hod. Adresa na ktorú majú byť 

ponuky doručené: Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158, 066 01  
Humenné. Uchádzač môže ponuku doručiť poštou, resp. osobne. 

       Podmienky predkladania ponúk: 
 uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu, pričom obal musí byť uzatvorený (zalepený), 

 obal musí obsahovať nasledovné údaje: a) adresu verejného obstarávateľa, 

                                                         b) adresu uchádzača, 

                                                         c) označenie „Súťaž – neotvárať!“ 
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16. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

Dátum a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk: 25.8.2017 o 10:00 hod. Otváranie sa uskutoční v 

riaditeľni CSS. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk. Uchádzač, ktorý nesplní niektorú z podmienok tejto výzvy, bude z VO vylúčený. 

 
17. Kritérium na hodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk stanovuje jediné kritérium, ktoré bude z pohľadu VO 
vyhodnotené ako najvýhodnejšie, a to najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky (vrátane 

prípadnej DPH).  

 
18. Zadanie zákazky a dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

a) Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk zadá zákazku víťaznému uchádzačovi v časovom 
horizonte podľa vzájomnej dohody a uzatvorí s ním zmluvu o dielo.  

b) Pokiaľ verejný obstarávateľ nepodá písomné stanovisko uchádzačom do 5 pracovných dní odo dňa 

vyhodnotenia ponúk, znamená to, že ich ponuka bola vyhodnotená ako neúspešná. 
c) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak: 

 Nebude predložená ani jedna ponuka 

 Ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti uvedené vo výzve 

 Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 
     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené 

cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto 
zákazky.  

   

                                                                                    
 

 
 

                                                                                         Ing. Jana Kulanová 

                                                                                            riaditeľka 

 
Prílohy 
 


