
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

 
1.Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov:   Útulný domov  
So sídlom:  Červenej armády 237, 906 32 Jablonica            
Zastúpený:  Róbert Gálik      
IČO :  50094131 
DIČ:  2120442555                
Email:   galikrobert1@gmail.com   
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:   
Kontaktná osoba: Martin Veneni  
Telefón: 0917190286   
Email:   kastiel.jablonica@gmail.com  

    

 2. Názov predmetu obstarávania:  

 Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy hospodárskych objektov kaštieľa v Jablonici 

 

 3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  

45212350-4: Budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu 
 
 
4. Opis predmetu obstarávania:   

 Predmet obstarávania „Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy hospodárskych objektov 

kaštieľa v Jablonici“ je verejným obstarávateľom obstarávaný v súvislosti so schválenou dotáciou 

Trnavského samosprávneho kraja na regionálny rozvoj v rámci Výzvy TTSK č. 1/R/2019 na 

predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe“ na 

projekt „Stavebné úpravy kaštieľa v Jablonici pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu v 

Trnavskom samosprávnom kraji“. Bližšie informácie o predmete obstarávania sú uvedené v projektovej 

dokumentácií, ktorá je súčasťou výzvy na predkladanie cenových ponúk. 

 
V prípade, že verejný obstarávateľ pre predmet zákazky použil v rámci opisu predmetu zákazky 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto 
pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť 
ponuku i na technický a funkčný ekvivalent. 
 

5. Cena:  

Cena tovaru musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:  

 ako cena celkom bez DPH,  

 výška a sadzba DPH a  

 cena celkom vrátane DPH.  

Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.  

 

 6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

40 970,01 EUR bez DPH  

 

 



 

 7. Rozdelenie predmetu: NIE 

 

 8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

 

 9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 15.11.2019 

 

 10. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2019 

  

11. Lehota na predkladanie ponúk: 

 lehota na predkladanie ponúk je do: 08.08.2018, do 18:00 hod. V prípade doručenia poštou, 

kuriérom alebo osobne musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Útulný 

domov Červenej armády 237, 906 32 Jablonica. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. 

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po 

predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena 

alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli 

pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;  

 V prípade zaslania cenovej ponuky elektronicky je potrebné zaslať ponuku na mail: 

kastiel.jablonica@gmail.com; 

 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená 

nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania “Rekonštrukcia strechy 

administratívnej budovy hospodárskych objektov kaštieľa v Jablonici“, ako aj obchodným 

menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

 

12. Podmienky účasti uchádzačov:  

12.1 Osobné postavenie 

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 tovary, ktoré sú predmetom tejto zákazky (výpis z OR alebo ŽL). 

Ostatné náležitosti ponuky: 

12.2 Návrh na plnenie kritérií   

- uchádzačom vyplnená Príloha č.1 

- uchádzačom vyplnený Rozpočet projektu pre nacenenie 

 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena tovaru v eurách s DPH.  

    

14. Podmienky financovania:  

Verejný obstarávateľ neposkytne uchádzačovi finančnú zálohu na predmet zákazky. 

Splatnosť faktúry na predmet zákazky bude 14 dní od odovzdania a prevzatia predmetu zákazky 

verejným obstarávateľom. 

 

15. Výsledok verejného obstarávania: 

Písomná objednávka verejného obstarávateľa na predmet obstarávania. 

 

 

 



 

 

16. Doplňujúce informácie: 

1) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní, 

2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

 

V Jablonici, dňa 01.08.2019 

 

 

  

       ................................................. 

        Róbert Gálik 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií 

Príloha: Rozpočet projektu pre nacenenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1                   

 

 

Návrh na plnenie kritérií 

SÚŤAŽNÁ PONUKA 
 

1. Základné údaje uchádzača:  

Obchodné meno spoločnosti:  

Adresa sídla spoločnosti:  

Konateľ spoločnosti:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:  

Zastúpený:   

Tel:   

E-mail: 

 

 

Názov predmetu 

obstarávania: 

Celková cena predmetu zákazky 

bez DPH: 

 

 

DPH: 

Celková cena predmetu zákazky 

s DPH: 

 

 

„Rekonštrukcia strechy 

administratívnej budovy 

hospodárskych objektov 

kaštieľa v Jablonici“ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dátum: .................................                         Podpis: ...........................................  

                                          (vypísať meno, priezvisko a funkciu  

      oprávnenej osoby uchádzača) 

                                                                        


