
 	  
 
 
 
 

V Bytči, dňa 27.01.2015 
 
 

 
Č.j.  
 
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky – Stavebné práce –	  

Realizácia vodozádržných adaptačných opatrení.   
 
Dovoľujeme si Vás osloviť v zmysle ustanovení § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších úprav (ďalej len 
„Zákon“) a požiadať Vás o predloženie cenovej ponuky na nižšie špecifikovaný predmet 
zákazky.   
 
Predmet zákazky:  Stavebné práce – Realizácia vodozádržných 

adaptačných opatrení.  
Uskutočnenie stavby:  viď. technická správa bod 1.1. 
 
CPV:   44613500-5, 45236230-1, 45236250-7 
    
Verejný obstarávateľ:    
Názov: Špeciálna základná škola s materskou školou  

internátna   
Sídlo:     Mičurova 364/1, Bytča  
Kontaktná osoba pre informácie o projekte:  Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy 
Zodpovedný pracovník za proces VO:   Mgr. Alexandra Mihaldová  
Mail:     durajkova@szsibytca.sk    
Telefón:     +421 911 553 321   
   
Lehota na predloženie cenovej ponuky:  do 05.02.2015  do 15:00 hod.  
Termín vyhodnotenia prieskumu trhu:   05.02.2015         o 17:00 hod.    
Lehota viazanosti ponúk:   31.6.2015 
Kritérium hodnotenia: najnižšia konečná cena (cena v EUR s DPH, 

resp. cena celkom u neplatcu DPH). 
 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH.  23	  495,79	  	  EUR 
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:   28	  194,95	  EUR 
 
Spôsob doručenia: osobne, poštou, kuriérom, mailom na vyššie uvedené kontaktné adresy.   
Do predmetu mailu, resp. na obálku  uveďte : „Cenová ponuka – stavebné práce - neotvárať“ 
 
Popis obsahovej náplne zákazky: 
Predmetom zákazky je realizácia stavebných práce pre projekt s názvom Voda okolo nás – 
WAU, ktorý škola realizuje v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – Prevencia proti 
povodniam a suchu“. Program je spolufinancovaný zo zdrojov FM EHP a ŠR SR.  
 
Detailný popis predmetu zákazky: technická správa, výkaz výmer a nákresy sú prílohou 
tejto výzvy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 	  
 
 
 
  
Obsah cenovej ponuky:  
- Identifikácia uchádzača (názov, sídlo, štatutárny zástupca, IČO,DIČ, IČ DPH, e-mail, mobil, 
telefón, fax). 
-   Cena v EUR v zložení bez DPH a s DPH  (neplatca DPH predloží cenovú ponuku v cene 
celkom, platca DPH uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH). 
-  Doklad potvrdzujúci oprávnenie podnikať v predmetnej oblasti (Výpis z OR SR, ŽR SR 
a pod.,  Verejný obstarávateľ akceptuje aj doklad vytlačený z internetu, resp. neoverenú kópiu).  
- Podpísaný návrh Zmluvy o dielo,  ktorý je prílohou tejto výzvy.  
 
Formát cenovej ponuky:  
Pre vypracovanie cenovej ponuky použite priložený dokument vo formáte MS Excel. Takto 
spracovanú cenovú ponuku – vyplnený výkaz výmer vytlačte, podpíšte a opečiatkujte a zašlite 
na našu adresu. V prípade zaslania cenovej ponuky mailom požadujeme formát PDF. (sken).  
 
Náležitosti cenovej ponuky:  
Uchádzač ocení ponuku v EUR. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona 
NR SR č. 18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou predmetu 
zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu. 
Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume a na túto skutočnosť v cenovej ponuke 
upozornia. 
 
Hodnotenie cenových ponúk 
Cenové ponuky spĺňajúce všetky požiadavky uvedené v tejto výzve budú vyhodnotené na 
základe kritéria, ktorým je najnižšia konečná cena (cena v EUR s DPH, resp. cena celkom 
u neplatcu DPH). Cenová ponuka s najnižšou konečnou cenou bude vyhodnotená ako úspešná, 
cenové ponuky s cenami vyššími budú vyhodnotené ako neúspešné.  
 
Podmienky spolupráce:  
a) Predmet zákazky bude realizovaný na základe zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ 
vyhlasuje, že podpis Zmluvy o dielo je podmienený kladným stanoviskom k procesu verejného 
obstarávania od Správcu programu, ktorým je Úrad vlády SR.   
b) Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia.  
 
Verejný obstarávateľ oslovil viacerých uchádzačov na predloženie cenovej ponuky. Verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak 
nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom vyhlasovateľa alebo sú neregulárne 
alebo inak neprijateľné. 
 
 
Spracovala: Mgr. Alexandra Mihaldová , koordinátorka projektu 
 
 
Schválila: Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy 
         
 
 
Prílohy: 
Technická správa,  
Výkaz výmer (exel),  
Nákresy (2), 
cd – výkaz výmer, 
Zmluva o dielo (návrh) 


