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V ý z v a 

na predloženie ponuky v prieskume trhu v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1.Identifikácia vyhlasovateľa: 

Názov: Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 
Sídlo:   Lipského 13, 841 01 Bratislava 
IČO: 00604879 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Andrea Janebová  
Telefón: 02/64530560 
Email:   janebova@dsspkm.sk 

 

2. Predmet zákazky:  

2.1 : „Rekonštrukcia hygienických zariadení ”  
2.2  Slovník spoločného obstarávania CPV:  

45000000-7 stavebné práce, 60000000-8-dopravné služby, 51000000-9-inštalačné služby, 

90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu.  

 

3. Opis predmetu zákazky:    

3.1 Predmetom zákazky je  Rekonštrukcia hygienických zariadení pre prijímateľov 

a zamestnancov v DSSpKM na Lipského 13.  Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky 

je uvedené v Prílohe č.1 – Výkaz - výmer. 

3.2 Uchádzačov upozorňujeme na nutnosť vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu 

zákazky. Termín na vykonanie obhliadky miesta predmetu zákazky: ihneď po zverejnení výzvy. 

Kontaktná osoba: Jozef Kavec, mobil: 0903 753 724 

 

4. Podmienky plnenia: 

4.1 Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude s úspešným uchádzačom uzavretá Zmluva 

o dielo a vystavená objednávka.  

4.2 Miesto plnenia zákazky: Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých,  

841 01 Bratislava  - objekt DSSpKM Lipského 13. 

4.3 Lehota plnenia zákazky: do 30.11.2019  

4.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 12 827,57 € bez DPH  

 

5.  PODMIENKY ÚČASTI PRE UCHÁDZAČOV  

5.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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5.2 Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 

e) a f) zákona o VO nasledovne:  

a) predložením čestného vyhlásenia podpísaného oprávnenou osobou uchádzača, že 

uchádzač spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 

zákona o VO. (Príloha č. 4 Výzvy), alebo  

b) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o VO, resp. podľa ods. 4 

a/alebo ods. 5 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o VO, alebo  

c) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 zákona o VO.  

5.3 V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie 

dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti.  

5.4 Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o 

VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. f) tohto zákona. 

 

6. Obsah ponuky: 

6.1. Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: vyplnenú a oprávnenou osobou 

podpísanú  

1) Prílohu č.1 – Výkaz - výmer 

2) Prílohu č.2 - Formulár pre prieskum trhu  

3) Prílohu č.3 – Návrh Zmluvy o dielo 

4) Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie alebo kópiu dokladu  podľa bodu č.5 – podmienky účasti pre 

uchádzačov 

 

7. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky, lehota viazanosti 

7.1 Uchádzač doručí ponuku na mailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa 

podľa bodu 1 týchto podmienok zákazky. 

7.2 Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu  

7.3 Lehota na doručenie ponúk je do 13.09.2019 do 15.00 hod. 

7.4 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30.11.2019 

 

8. Otváranie a preskúmanie ponúk: 

8.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú 

požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto podmienkach zákazky. 

8.2 Ponuky predložené po termíne na predkladanie ponúk nebudú akceptované, t.j. nebudú 

zaradené do procesu vyhodnocovania ponúk. 

8.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 

v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto podmienkach a neobsahuje také  
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skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky 

uchádzačov budú z prieskumu trhu vylúčené. 

8.4 V prípade nejasnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany 

verejného obstarávateľa, bude uchádzač elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie 

svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

8.5 Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným 

obstarávateľom vo výzve podľa bodu 8.4, alebo predložené vysvetlenie nie je dostatočné, jeho 

ponuka bude z prieskumu trhu vylúčená. 

 

9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

9.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 8.1 a 8.3 a neboli 

z prieskumu trhu vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk 

uvedeného v bode 9.2 

9.2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH   

9.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

9.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prieskumu trhu. 

9.5 Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky 

v lehote na predkladanie ponúk, v lehote viazanosti ponúk. 

9.6 Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky. 

9.7 Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu 

vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok, alebo akýmkoľvek 

rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

 

10. Obchodné podmienky: 

10.1 Plnenie bude vykonané na základe objednávky vystavenej na úspešného uchádzača. 

10.2 Dodávateľ doručí objednávateľovi faktúru so splatnosťou do 15 dní od jej vystavenia. 

V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude 

obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie 

faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení 

novej faktúry objednávateľovi. 

10.3 O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote 

viazanosti ponúk. 

 

11. Zrušenie súťaže: 

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu. 
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12. Dôvernosť a ochrana osobných údajov: 

12.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo 

zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až 

do vyhodnotenia ponúk. 

12.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 

použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

12.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 

spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

V Bratislave dňa 3.9.2019 

 

 

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

Zoznam príloh:        Mgr. Jana Čajágiová v.r. 

Príloha č.1 – Výkaz-výmer              riaditeľka 

Príloha č.2 – Formulár pre prieskum trhu     DSSpKM v Bratislave 

Príloha č.3 – Návrh Zmluvy o dielo 

Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie 


