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BANSKOBYSTRICKÝ   Domov dôchodcov 

SAMOSPRÁVNY KRAJ   a domov sociálnych služieb 

      Úzka 49,   982 01  Tornaľa      

 

 

 

Výzva na predkladanie cenovej 
ponuky 

 
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“)  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov:  Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 
Sídlo:  Úzka 49, 982 01 Tornaľa 
IČO:  00648124 
Zastúpený: Ing. Ida Melichová, riaditeľka 
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing.Pupalová Alžbeta, vedúca TPÚ 
       Tel.: 047/5511200 
       alzbeta.pupalova@ddadsstornala.sk 
       ddadsstornala@ddadsstornala.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky 
Stavebná úprava dvoch kuchyniek 

3. Druh zákazky 
Zákazka s nízkou hodnotou 

4. Miesto dodania predmetu zákazky 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Úzka 49, 982 01 Tornaľa 

5. Termín dodania predmetu zákazky 
do - 31.12.2021 

6. Predpokladaná hodnota zákazky 
11.246,90,- € bez DPH 

7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 
Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len 
komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude 
uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku.  

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky tak, ako je definovaný v tejto Výzve 
v EUR s presnosťou na dve desatinné miesta  

• Cenu zákazky bez DPH  

• Cenu zákazky  s DPH 
9. Stručný opis predmetu zákazky 

Kompletná modernizácia dvoch kuchyniek, úprava povrchov, výmena kanalizačných 
a vodovodných potrubí, zhotovenie izolácie proti vode a vlhkosti, preprava materiálu, 
likvidácia stavebného odpadu. Podrobný rozpis v Prílohe č.1 

10. Rozdelenie zákazky na časti 
Predmet zákazky sa nedelí na časti  
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11. Podmienky účasti a doklady dokumenty na preukázanie ich splnenia 
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e)  ZVO. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje 

predloženie dokladu uvedeného v § 32 ods. 2 písm. e) – doklad o oprávnení dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky. 

 
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH, zaokrúhlená 

na dve desatinné miesta. 

13. Obchodné podmienky 

Uzavretie zmluvy o dielo 

14. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať:  

• krycí list, cenová ponuka návrh na plnenie kritéria, v ktorom musí byť 

uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a emailová 

adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ s uchádzačom 

komunikovať, obchodné meno uchádzača a označenie súťaže. 

Tento dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača, (Príloha č.1 Výzvy - Krycí list ),  

• dokumenty ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 

týkajúcich sa osobného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti 

podľa bodu 12 Výzvy( živnostenský list)  

• zmluvu o dielo podpísanú štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou 

konať za uchádzača nahratú vo formáte .pdf Príloha č. 2 Výzvy), 

• predbežný harmonogram realizácie prác  

• čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

15. Spôsob predloženia ponuky 
1.E-mailom na,  ddadsstornala@ddadsstornala.sk 
2.V zalepenej obálke s označením:  
 
„CENOVÁ PONUKA NA VÝZVU: Kuchyňky - modernizácia, NEOTVÁRAŤ“ 
 

16. Lehota na prekladanie ponuky 
Ponuky musia byť doručené do 10.11.2021 do 14,00 hodiny 

17. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom 
Uchádzači budú o výsledku súťaže oboznámený e-mailom do 2 pracovných dní. 
Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia oznámenia o prijatí ponuky doručí 2x podpísanú Zmluvu o dielo na adresu 
verejného obstarávateľa uvedeného v bode 1. 

18. Prílohy 
Príloha č.1 Krycí list ponuky 
Príloha č.2 Návrh zmluvy 
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