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 VÝZVA  NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

(podľa  § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov  v znení 
neskorších predpisov) 

 
 zákazka na  uskutočnenie stavebných prác   

“Oprava teplovodného potrubia v Mestskom kultúrnom centre” 
 
   

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
  Názov:  Mesto Žiar nad Hronom                                          
    Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

IČO: 00321125 
    Verejný obstarávateľ  podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. 
 
    Kontaktná osoba  verejného obstarávateľa  pre styk s uchádzačmi:  
     Ing. Martin Majerník; Mgr. Michaela Krnčoková  
    Telefón: 045/678 71 67; 045/678 71 32     
       Fax: 045/6787155                                                      
    Elektronická pošta: martin.majernik@ziar.sk;michaela.krncokova@ziar.sk 
 
2. Predmet zákazky: „Oprava teplovodného potrubia v Mestskom kultúrnom centre“ 
 
3.  Slovník  spoločného obstarávania:  
    Hlavný slovník  (CPV):  
    50720000-8     
                                
4.    Opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je oprava teplovodného potrubia v zmysle návrhu 

na plnenie kritérií (výkaz výmer) v Mestskom kultúrnom centre, SNP 119, 965 01 žiar nad Hronom.  
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:  10 500,00 €  bez DPH. 
  
6.  Miesto a termín ukončenia predmetu zákazky: 
      6.1  Miesto dodania: Mestské kultúrne centrum, SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom 

6.2 Termín ukončenia prác: do 31.8. 2014 
            
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Rozsah uskutočnenia stavebných prác zahŕňa opravu teplovodného potrubia v Mestskom kultúrnom 
centre v zmysle návrhu na plnenie kritérií (výkaz výmer).   

 
8.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

   Nie. Predmet zákazky nie je možné predkladať  na jednotlivé časti. 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
 NIE. Ponuku na predmet zákazky nie je možné predkladať  vo variantných riešeniach. 
  
10.   Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,  v ktorých sa  

uvádzajú:  
 10.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. 

10.2  Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového  
dokladu vystaveného dodávateľom predmetu zákazky. 

10.3  Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy 
 

11.   Podmienky účasti záujemcov:   
 Osobné postavenie: 

Podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  uchádzať na splnenie podmienok účasti 
predloží neoverenú fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce ( § 26 ods. 1. písm. f)  
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v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2003 Z z.), v ktorom preukáže, že je oprávnený 
poskytovať predmet zákazky.     

       
12.  Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazy:  
 Obhliadka Mestského kultúrneho centra pred spracovaním cenovej ponuky sa odporúča. Záujemcovia 

sa musia minimálne 1 deň vopred ohlásiť u poverenej osoby: Mgr. Michaela Krnčoková, tel.045-
6787132, e-mail: michaela.krncokova@ziar.sk.  Cenová ponuka  môže byť spracovaná  aj bez 
vykonania obhliadky záujemcom.    

 
13.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 

Záujemca predloží ponuku v uzatvorenom obale označenom 
„Oprava teplovodného potrubia v Mestskom kultúrnom centre“ – NEOTVÁRAŤ. 
  
a) lehota na predkladanie ponúk – dátum:  do 20.6.2014, čas: do 10.00 hod 
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy alebo osobne na tej iste adrese 
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v € 

 
14. Spôsob stanovenia ceny: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady 
spojené s predmetom zákazky. Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a vyjadrená 
v € za celý predmet zákazky.  
Uchádzač navrhované ceny uvedie v zložení 

- navrhovaná celková cena za celý predmet obstarávania v € bez DPH 
- sadzba DPH v % s vyčíslenou hodnotou DPH v € 
- navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH 
- cena musí byť stanovená ako cena pevná v € bez DPH 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH (§ 3 ods. 3 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)  
 

15.   Kritéria na hodnotenie ponúk: 
cena  s DPH za uskutočnenie predmetu zákazky 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ 
vyhodnotí ako úspešnú.  
 

16.  Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 
do 31.8.2014  
 

17.  Ďalšie informácie:  
 Cenová ponuka musí obsahovať 

- doklady v zmysle bodu 11. Podmienky účasti záujemcov 
- cenovú ponuku 

 
 
V Žiari nad Hronom, dňa 29.5.2014 
 
                   

                                                               Ing. Mariana Páleníková 
                                                             prednostka      

 
 
 
 
   

Príloha: Návrh na plnenie kritérií 
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