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Zadávanie zákazky podľa § 117 platného zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  
PRE ZÁKAZKU „Oprava podlahy v Spojenej škole v Dudinciach” 

 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
Názov verejného obstarávateľa:  Mesto Dudince 

Adresa sídla:     Okružná 212/3, 962 71 Dudince 

IČO:      00 319 902 

DIČ:     202 115 24 74 

Štatutárny zástupca:    PaedDr. Dušan Strieborný 

Telefonický kontakt:    +421 45 5243 101 

Email:      primator@dudince-mesto.sk  
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Ľubomír Habán 

Email:      haban@mspdudince.sk 

Telefonický kontakt:    +421 45 5243 100 

Kontaktná osoba pre administratívne záležitosti: Ing. Danica Rajčanová 

Email:      danica.rajcanova@dudince-mesto.sk 

Telefonický kontakt:    +421 45 5243 109 

 

Časť II. 

Predmet zákazky 

2.      Opis predmetu zákazky 
 
2.1   Názov predmetu zákazky:  „Oprava podlahy v Spojenej škole v Dudinciach ” 

2.2     Číselný kód (CPV):          45000000-7   Stavebné práce  
                                                 
2.3      Druh zákazky:              Práce 

 
2.4 Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na opravu podlahy  v Spojenej  škole 
v Dudinciach v  rozsahu prác podľa  výkazu výmer. Zákazka zahŕňa búracie práce, zakladacie 
práce, izolovanie podláh proti vode a vlhkosti, realizáciu tepelných izolácií, vyrovnanie 
podkladovej vrstvy, lepenie podláh PVC na prízemí  - chodbe o výmere 184 m2, ktorá je 
v havarijnom stave  a bezprostredne ohrozuje bezpečnosť žiakov a personálu školy.  
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3. Uplatnenie sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní 
 
3.1 Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie v súlade s podmienkou uplatnenia 
sociálneho aspektu pri dodržaní platnej legislatívy EÚ a SR, a to najmä základných zásad ako 
princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a 
princíp transparentnosti. Sociálny aspekt uplatňuje  súvislosti s: 
a)  podporou dodržiavania základných sociálnych noriem,  
b) podporou pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnané osoby, alebo 

znevýhodnené skupiny,      či osoby s nízkym vzdelaním, 
c)  podporou ochrany práce a pracovných podmienok. 
 
4. Rozdelenie predmetu zákazky 
 
4.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. 
 
5. Variantné riešenie 
 
5.1 Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
riešeniu. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené 
do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 
6. Trvanie zmluvy a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky 
 
6.1 Lehota vykonania stavebných prác  je stanovená maximálne do 31.01.2022.  
 
7. Miesto dodania predmetu zákazky 
 
7.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Spojená škola Dudince, ul. Ľ. Štúra 155, 962 71 Dudince. 

 
8. Zdroje financovania  
 
8.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných  prostriedkov Mesta Dudince.  
 
8.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.  
 
8.3 Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi                                       
po protokolárnom odovzdaní predmetu zákazky v požadovanej lehote. 
 
8.4 Na tento predmet zákazky je určený rozpočet podľa predpokladanej hodnoty zákazky vo 
výške: 16 011,15 EUR bez DPH.  
 
9. Zmluva 
 
9.1 Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o dielo, ktorá bude uzatvorená 
s úspešným uchádzačom.  
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  10. Lehota  na predkladanie ponuky 
 

     10.1 Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 15.12.2021 do 12.00 
hod. miestneho času, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému 
obstarávateľovi , nie termín podania ponuky na poštovú prepravu. 

 

11. Miesto na predkladanie ponuky 
 
11.1 Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením „Oprava podlahy v SŠ Dudince  - 
NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného 
obstarávateľa doporučenou poštou, alebo osobne na adresu: Mesto Dudince, Okružná 
212/3, 962 71 Dudince, alebo elektronicky na adresu: danica.rajcanova@dudince-mesto.sk 
 

  12.  Stanovenie ceny  

  

 12.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách  a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a podľa tejto výzvy.  

  12.2. Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy č. 1 k tejto výzve  - Návrh uchádzača na 

plnenie kritéria. Ponuková cena musí byť spracovaná formou ocenenia Zadania, ktoré tvorí 

prílohu č. 2 k tejto výzve a musia v nej byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace 

s realizáciou predmetu zákazky, najmä kompletná dodávka stavebných prác, náklady na 

dopravu, náklady na odvoz stavebného odpadu na skládku a poplatok za jeho uloženie 

a náklady vyplývajúce z plnenia zásad dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi pri 

zhotovení stavebných prác. V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní prípadné 

navrhnuté materiály, zariadenia a výrobky v zadaní je možné zameniť za ekvivalentné, pri 

dodržaní všetkých kvalitatívnych, technických  a estetických parametrov.  

   12.3 Ak uchádzač je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu za predmet zákazky s DPH. 

   12.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, pričom uvedie že 

nie je platiteľom DPH.  

12.5 Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača musí platiť počas celého obdobia trvania 
zmluvy a nie je možné ju zvýšiť. 
12.6 Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia, alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 
s požiadavkami  a podmienkami uvedenými v tejto zmluve.  

 

 13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob hodnotenia ponúk 

 

13.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia zmluvná cena za uskutočnenie 
celého predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, vypočítaná a vyjadrená v EUR 
s DPH.  
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13.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne oznámi elektronickou poštou 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane 
poradia uchádzačov.  

   13.3 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. 

Súčasne ostatným neúspešným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli, s 

uvedením dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ich ponuky  a identifikácie úspešného uchádzača. 

 

  14. Pokyny na zostavenie ponuky 

 

  Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje: 

14.1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 tejto výzvy v jednom vyhotovení, 
ktorý bude podpísaný uchádzačom a ktorý bude obsahovať identifikačné údaje uchádzača 
(obchodné meno  a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail,  a pod.) 
14.2 Ocenené Zadanie podľa prílohy č. 2 k tejto výzve v jednom vyhotovení, ktoré bude 
podpísané uchádzačom.  
14.3 Kópia Dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu (kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského 
registra, resp. výpis vytlačený z internetového prehliadača), ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky.  
 
15. Otváranie ponúk 
 
15.1 Otváranie ponúk uskutoční verejný obstarávateľ vo svojom sídle dňa: 15.12.2021 o 
13:00 hod.. 
 
16. Lehota viazanosti ponúk 
 
Cenová ponuka zostáva v platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 31.01.2022.  
 
17.  Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
 
17.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si 
sami overili potrebný rozsah prác a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu  a 
spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná  a zohľadňovala celý objem prác.  
Výdavky spojené s obhliadkou a zameraním idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka priestorov sa 
uskutoční po dohode termínu s Ing. Ľubomírom Habánom , telefón: +421 918 186 846,  
e-mail:  haban@msp.dudince.sk. 
 
 
18. Ďalšie informácie 
 
18.1  Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie dokladov a dokumentov, ktorých vzory sú 
súčasťou výzvy, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť.  
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18.2 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na 
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie 
vyhláseného verejného obstarávania. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

18.3 Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď 
samostatne sám za seba alebo ako splnomocnený  člen skupiny za členov skupiny.   

18.4 Ponuka predložená uchádzačom po lehote na predloženie ponuky nebude 
vyhodnocovaná  a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.  

 

 
V Dudinciach, dňa 06.12.2021 
 
 

 

 

 

          PaedDr. Dušan Strieborný 

      primátor mesta  

 

 

 

PRÍLOHY VÝZVY 
 
Príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
Príloha č. 2: Výkaz výmer k naceneniu 
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