
 

                          Mesto Dudince 

                         

 

1 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

 (zákazka postupom podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ ) 
 

1.IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA podľa § 7 ods. 1 písm. b) :  
ÚRADNÝ NÁZOV : Mesto Dudince  
ADRESA SÍDLA : Okružná 212/3, 962 71 Dudince  
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO : 00 319 902  
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA : PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta  
TELEFÓN : +421 45 5243 101 
KONTAKTNÁ OSOBA PRE TECHNICKÉ VECI : Ing. Ľubomír Habán 
TELEFÓN : +421 45 5243 100 
MOBIL : +421 908 186 846 
E-MAIL : haban@mspdudince.sk 
 

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: „Technológia vodných prvkov – kúpeľná promenáda“ 
 
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
 
Predmetom zákazky je vybudovanie „Technológie vodných prvkov  na kúpeľnej promenáde“ v súlade 
s touto výzvou  a jej prílohami v rámci projektu „Revitalizácia kúpeľného areálu Dudince“. Práce po-
zostávajú: 

➢ Elektromontáž,  montáž riadiacej jednotky, montáž osvetlenia vodných prvkov :  

Pre elektroinštaláciu technológie vodných prvkov na kúpeľnej promenáde bude inštalovaný samo-
statný podružný rozvádzač priamo v technologickej šachte. Súčasťou bude montáž napájacieho kábla 
400 V a signálneho kábla verejného osvetlenia pre synchronizáciu osvetlenia vodných prvkov s večer-
ným osvetlením okolia.  Vodné prvky na promenáde budú tvorené 2 podúrovňovými žľabmi s nerezo-
vou krycou mrežou. V každom žľabe budú osadené pramienkové trysky typu Kométa, ktoré budú 
osvetlené nerezovým LED reflektorom v celkovom počte 6ks. Súčasťou dodávky bude revízna správa.  

➢ Montáž čerpadiel a kompresorov: 

Ďalšou časťou predmetu zákazky je samotná montáž technológie, tlakové skúšky, uvedenie do pre-
vádzky a zaškolenie obsluhy. 

➢ Ostatné dodávky a práce: 

Predstavujú dodávku materiálu  - mosadzné trysky, nerezové prestupy trysiek, nerezové odtokové ar-
matúry, vypúšťacie armatúry, krycie mriežky, dodávka šachtičky odvetrania, dvojvstupová šachta  - 
strojovňa technológie s liatinovým poklopmi ich dodávka a montáž , vrátane návodu na obsluhu  
a údržbu technológie. Predmet , rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú sprístupnené 
na stránke verejného obstarávateľa na nižšie uvedenom odkaze, odkiaľ je možné stiahnuť jednotlivé 
prílohy.  

www.dudince-mesto.sk/verejnéobstarávanie/aktuálne výzvy 

 

mailto:haban@mspdudince.sk
http://www.dudince-mesto.sk/verejné
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Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so:  

- zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 
Z. z. a č. 532/2002 Z. z.;  
- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu;  
- zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní;  
- stavebné práce musia byť vyhotovené v zmysle priloženej projektovej dokumentácie podľa platných 
STN a EN a všeobecne záväzných právnych predpisov, ďalej v súlade s pokynmi objednávateľa udele-
nými zhotoviteľovi na základe zmluvy a dohodami zmluvných strán tak, ako budú obsiahnuté v písom-
ných zápisoch v priebehu zhotovovanie diela, ďalej v súlade s príslušnými rozhodnutiami alebo stano-
viskami dotknutých orgánov a inštitúcií, pokiaľ majú priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na zho-
tovenie diela. 
- pred uvedením do užívania zhotoviteľ vykoná všetky potrebné prehliadky a skúšky. 
 

4. MIESTO DODANIA: 

Kúpeľná promenáda, parcela č. 866/1 reg. C, k.ú. Dudince, Dudince 

 

5. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY :  

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na základe prieskumu trhu v cene:  24 834,00 EUR bez 
DPH.  
 

6. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA ( CPV ) :  

HLAVNÝ SLOVNÍK :  45000000 – 7   Stavebné práce  
 

7.  FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA :  

Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného 
platobného styku. Cenu za zhotovenie predmetu zákazky uhradí verejný obstarávateľ na základe 
faktúry po realizácii. Prílohou faktúry dodávateľa bude odovzdávací protokol potvrdený zodpovednou 
osobou objednávateľa. Odovzdávací protokol bude podpísaný až po obhliadke a vyskúšaní funkčnosti 
celého predmetu zákazky. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného 
obstarávateľa.  

 
8. LEHOTA NA USKUTOČNENIE PREDMETU ZÁKAZKY :  

Do 31.10.2020.  

 

9. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ: 
Nie. 

 
10. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV: 
 
Uchádzač musí spĺňať § 32 ods. 1 písm. e), f) platného zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obsta-
rávateľ v systémoch štátnej správy, do ktorých má prístup, overí splnenie podmienky § 32ods. 1 písm. 
e) platného zákona o verejnom obstarávaní (uchádzač doklad nepredkladá). 
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) platného zákona o verej-
nom obstarávaní predložením dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. f) platného zákona o verejnom obsta-
rávaní (predloženie čestného vyhlásenia). 
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11. LEHOTA, MIESTO, SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK: 
 
Ponuky je potrebné predložiť v elektronickej forme, alebo poštovou zásielkou do 26.08.2020 na ad-
resu: danica.rajcanova@dudince-mesto.sk, alebo, 
Mesto Dudince 
Okružná 212/3 
962 71 Dudince 
Do predmetu správy, ktorá obsahuje ponuku, je potrebné uviesť „Technológia VP  – Ponuka – Neot-
várať“,  v prípade poštovej zásielky  text uviesť v ľavej, hornej časti obálky. Súčasťou ponuky musia 
byť doklady v zmysle bodu 10  a 18 (Prílohy č. 1 až 3) tejto výzvy.  Ponuka uchádzača nesmie byť 
v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh. 

 
12. OBHLIADKA PREDMETU ZÁKAZKY: 
 
Verejný obstarávateľ obhliadku odporúča. V prípade, že záujemca považuje obhliadku miesta realizá-
cie predmetu zákazky za potrebnú je možné obhliadku absolvovať po dohode termínu s osobou zod-
povednou za technickú realizáciu zákazky na nižšie uvedených kontaktoch:  
Meno: Ing. Ľubomír Habán 
Telefón : +421 908 186 846 
e-mail : haban@mspdudince.sk 

Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 
 

13. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK :  Minimálna lehota viazanosti ponúk je do 30.11.2020.  

 

14. KRITÉRIÁ NA  HODNOTENIE PONÚK : 
 
Ponuky budú vyhodnotené zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa na základe jedi-
ného kritéria a to na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky. Hodnotiť sa bude cena s DPH 
u platcu DPH alebo cena celkom u neplatcu DPH.  

 

15. OBSAH PONUKY: 

➢ Doklad preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 10 tejto výzvy (čestné 
vyhlásenie).  

➢ Cenová ponuka vypracovaná podľa bodu 18 tejto výzvy (návrh na plnenie kritéria) vrátane 
oceneného výkazu výmer. 

➢ Ponuku (jednotlivé dokumenty) je potrebné predložiť vo formáte .pdf  alebo listinne podľa 
rozhodnutia uchádzača . Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením 
tejto výzvy a jej príloh. 

 

16. SPÔSOB URČENIA CENY: 
Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu a to v členení: 
Cena predmetu zákazky bez DPH.....................................EUR  
DPH 20% ......................................................................... EUR 

Cena predmetu zákazky celkom s DPH.............................EUR  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH upozorní.  
 

mailto:danica.rajcanova@dudince-mesto.sk
mailto:haban@mspdudince.sk


 

                          Mesto Dudince 

                         

 

4 

 

Pokyny k spôsobu určenia ceny: 
➢ Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Cena bude stanovená v mene EUR. 

➢ Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu 
zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné) v zmysle tejto výzvy a jej príloh. Cena za 
predmet zákazky musí byť určená a vychádzať z  celého predmetu zákazky, cena bude vychá-
dzať z opisu predmetu zákazky, ocenenia všetkých položiek výkazu výmer v príslušnom členení. 

➢ V prípade, ak z tejto výzvy a jej príloh vyplýva pre uchádzača povinnosť vykonať aj ďalšie čin-
nosti, ktoré nie sú zahrnuté vo výkaze výmer, uchádzač je povinný uviesť cenu za tieto činnosti 
v cenovej ponuke osobitne nad rámec ním oceneného výkazu výmer a tieto položky započítať 
do ním ponúknutej celkovej ceny za predmet zákazky.   

 
17. OSTATNÉ INFORMÁCIE: 

➢ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade ak bude neregulárna, 
alebo inak neprijateľná pre verejného obstarávateľa, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa 
táto výzva vyhlásila a nebolo možné ich vopred predpokladať.  

➢ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej 
ponuke uviedol nepravdivé údaje.  

➢ Predložené cenové ponuky sa jednotlivých uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť 
dokumentácie tejto zákazky.  

➢ Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, 
typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné materiály 
a  pri dodržaní technických parametrov navrhovaného zariadenia a materiálov. Uchádzač 
predloží v ponuke zoznam použitých ekvivalentných riešení. 

➢ Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že dodržiava a v procese celého verejného 
obstarávania bude dodržiavať Etický kódex záujemcu / uchádzača, ktorý je zverejnený na 
nasledujúcom hypertextovom odkaze: 
 http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html 

 
18. PRÍLOHY :  

Príloha č. 1  - Zadanie s výkazom výmer 
Príloha č. 2  - Návrh na plnenie kritéria  
Príloha č. 3  - Čestné vyhlásenie  
Príloha č. 4  - Technická správa 
 
Dudince, 14.08.2020 

 

 

 

PaedDr. Dušan Strieborný      

            primátor mesta 

http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html

