
Výzva na predloženie cenovej ponuky
na civilnú zákazku s nízkou hodnotou podľa ust. § 5 ods. 4 v spojitosti s § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) 
(ďalej len „Výzva“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Sídlo: Štúrova 14/8, 811 02 Bratislava-Staré Mesto 
IČO: 00 177 431
Zastúpený: Ing. Pavol SEČKÁR PhD., predseda  
Kontaktná osoba: Ing. Jana Staroselská, CSc.
e-mail: ekonomka@szpb.sk

2. Názov predmetu zákazky
„Modernizácia a oprava budovy registratúrneho strediska prislúchajúceho k budove 
SZPB, Štúrova 8, Bratislava“ 

3. Druh zákazky
stavebné práce

4. Klasifikácia spoločný slovník obstarávania CPV
          45000000-7 stavebné práce
          45232151-5 Stavebné práce na celkovej údržbe vodovodov
          45311100-1 Elektroinštalačné práce v obytných budovách
          45432000-4 Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien
         45421146-9 Montáž znížených stropov
        

5. Typ zmluvy
          Zmluva o dielo s lehotou dodania 3 mesiace od prevzatia staveniska

6. Stručný opis predmetu zákazky: 
Predmetom  zákazky  sú  stavebné  úpravy  budovy  Slovenského  zväzu  protifašistických
bojovníkov v Bratislave  uvedený v Prílohe č.1 Výzvy -  Návrh na plnenie kritéria,  ktorého
súčasťou  je  podrobný  rozpis  predmetu  plnenia  s názvom  Príloha  č.1  SZPB-postup  prác-
VÝKAZ  VÝMER,  vrátane  demontáži  zariaďovacích  predmetov,  dodávky  tovarov,
uskutočnených  prác  a bude  vyjadrený  v EUR  s DPH,  ktorý  je  prílohou  tejto  výzvy.
Rekonštrukčné práce sa budú realizovať v 3 miestnostiach, v sociálnom zariadení, kde je WC,
sprcha a umývadlo a vo vstupnej chodbičke. Obsahom plnenia je tiež predložený návrh zmluvy
o dielo.

7. Rozsah predmetu zákazky
Požadovaný  rozsah  plnenia  podľa  Prílohy  č.1  nesmie  byť  vyšší  ako  je  predpokladaná
hodnota zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní pre finančný limit  zákazky s nízkou
hodnotou.
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Obhliadka
Odporúča  sa.  Uskutoční  sa  na  základe  doručenia  požiadavky  záujemcu  o zabezpečenie
obhliadky  na  adresu  obstarávateľskej  organizácie  uvedenej  v časti  I bod  1  a to  poštou,
osobne  alebo  elektronicky  na  e-mailovú  adresu  asistenteko@szpb.sk,  najneskôr  však  3
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

8. Miesto dodania a inštalácie predmetu zákazky: 
Miestom dodania predmetu plnenia je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Štúrova
8, Bratislava 

9. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády SR. Cenu je potrebné uviesť
ako konečnú, vrátane dopravy a inštalácia, dodávky tovarov a vykonaných stavebných prác,
cestovných a ďalších súvisiacich nákladov na výkon predmetu zákazky. Všetky náklady a
výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. 
Platba  sa  bude  realizovať  bezhotovostným  stykom  na  základe  vystavených  faktúr  so
splatnosťou do 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
Financovanie prác bude prebiehať priebežnými platbami za preukázateľne vykonané práce
doložené súpisom prác a dodávok potvrdených stavebným dozorom. 

10. Príprava a obsah ponuky
           Vyhotovenie ponuky

 Ponuka  musí  byť  vyhotovená  v  písomnej  forme,  ktorá  zabezpečí  trvalé  zachytenie  jej
obsahu. 

 Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo Výzve,
môžu byť v ponuke predložené aj ako kópie. Originály alebo ich úradne osvedčené kópie
má povinnosť na základe výzvy predložiť iba úspešný uchádzač.

 Ponuka  a  ďalšie  doklady,  vyhlásenia,  potvrdenia  a  dokumenty  musia  byť  predložené
v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku.

 Uchádzač predloží ponuku elektronicky, poštou alebo osobne.
 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o písomné vysvetlenie ponuky. Vysvetlením

ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých
chýb v písaní a počítaní.

          Spôsob určenia ceny , mena a     ceny uvádzané v ponuke  
 Navrhovaná  cena  predmetu  zákazky  musí  byť  stanovená  podľa  zákona  č.  18/1996  Z.z.

o cenách v znení neskorších predpisov a uvedená v zložení:
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- Sadzba a výška DPH
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
- Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke
Cena musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie predmetu zákazky. 
Cena za predmet zákazky je maximálna, pričom musí zahŕňať všetky plnenia nevyhnuté pre
riadne splnenie predmetu zákazky.
Uchádzač je povinný ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta.

 Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe  vlastných výpočtov,
činností,  výdavkov,  príjmov  a  podľa  platných  právnych  predpisov.  Uchádzač  je  pred
predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a
riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s
plnením predmetu zákazky, vrátene dodávky a inštalácie.
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 Uchádzač uvedie v Prílohe č. 1 Výzvy - Návrh na plnenie kritéria cenu za celý predmet
zákazky vyjadrený v EUR s DPH a rozpíše požadované položky podľa predloženého výkazu
výmer, ktorý nie je možné meniť a dopĺňať.

 Kritériom na  hodnotenie  ponúk je  najnižšia  cena  za  celý  predmet  zákazky,  vyjadrená
v EUR  ako  celková  cena  s  DPH  a  budú  v nej  zahrnuté  všetky  náklady  potrebné  na
realizovanie  predmetu  zákazky  „Modernizácia  a oprava  budovy  registratúrneho
strediska prislúchajúceho k budove SZPB, Štúrova 8, Bratislava“

 Ceny uvedene v ponuke uchádzača musia platiť  počas celého obdobia plnenia predmetu
zákazky a nie je možné ich zvýšiť.

           Obsah ponuky
 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
 Kópia dokladu o  oprávnení podnikať v súlade s ust. § 32 ods. 2 písm. e) Zákona (napr.

výpis z obchodného registra alebo živnostenský list; ak má uchádzač sídlo mimo Slovenskú
republiku,  predkladá  výpis  z obdobného úradného registra  s overeným prekladom;  ak  je
uchádzačom občianske združenie alebo nadácia predkladá potvrdenie Ministerstva vnútra
SR  o  vedení  v  príslušnom registri,  resp.  iný  úradný  doklad  preukazujúci  oprávnenie
vykonávať  predmet  zákazky).  Podmienku  môže  preukázať  uchádzač  aj   predložením
platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ust. § 152
ods.  1  Zákona,  resp.  predložením  čestného  vyhlásenia  o  jeho  zapísaní  do  zoznamu
hospodárskych subjektov.

 Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 Výzvy (Návrh na plnenie
kritéria) 

 Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy, ktorý je samostatnou prílohou tejto výzvy

11. Lehota na predkladanie ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky 
20. 3. 2020 do 9:00 hod.
Doručenie poštou, elektronicky na adresu uvedenu v bode 1. tejto výzvy  

12. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejne obstarávanie podľa Zákona s tým,
že oznámenie o zrušení bude zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
Každému  uchádzačovi,  ktorého  ponuka  bola  vyhodnocovaná,  bude  zaslaný  výsledok
vyhodnotenia jeho ponuky, a to tak že úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že „verejný
obstarávateľ  ponuku  prijíma“  a  neúspešným  uchádzačom  bude  oznámené,  že  „verejný
obstarávateľ ponuku neprijíma“.

13. Obchodné podmienky 
Plnenie zákazky s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bude verejným obstarávateľom
prijatá,  bude  realizované  na  základe  objednávky,  ktorej  prílohou  bude  záväzná  ponuka
úspešného uchádzač uvedená v Prílohe č.1 vrátane Prílohy č.1 SZPB-postup prác-VÝKAZ
VÝMER tejto Výzvy a návrhu zmluvy, ktorá je prílohou tejto výzvy.
Ak  úspešný  uchádzač  nebude  do  3  pracovných  dni  (ak  sa  s verejným  obstarávateľom
nedohodnú na dlhšej lehote) odo dňa odoslania e-mailovej výzvy na podpis akceptovať
návrh  zmluvných  podmienok  predložených  verejným obstarávateľom,  na  ktorých  znení
trvá, má sa za to, že odmietol uzatvoriť Zmluvu. Ak úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť
Zmluvu, verejný obstarávateľ  môže uzatvoriť Zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil
ako ďalší v poradí.

Ing. Pavol Sečkár, PhD.
Predseda SZPB 
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Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov  predmetu  zákazky:  „Modernizácia  a oprava  budovy  registratúrneho  strediska
prislúchajúceho k budove SZPB, Štúrova 8, Bratislava“

Verejný obstarávateľ: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla uchádzača:
Oprávnená osoba podpisovať za uchádzača 
a jej funkcia:
Kontaktná osoba a jej funkcia:
Číslo tel.  kontaktnej osoby:
E-mail kontaktnej osoby:

Ponukovú cenu je potrebné uviesť do nasledovnej tabulky 

Pol.
č.

Názov položky
Merná

jednotka
Predpokladané

množstvo

Jednotková
cena

v EUR bez
DPH

Celková cena v EUR
s DPH 

Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH (neplatca
DPH uvádza cenu celkom) podľa priloženého výkazu – výmer

Poznámka: (ceny sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta).
Položka č. 1:  cenu za celý predmet zákazky ako súčet celkových cien jednotlivých položiek uvedených vo výkaze
výmer.  Cena bude vyjadrená  ako cena  celkom za  predmet  zákazky s  DPH a budú v nej  zahrnuté  všetky náklady
potrebné  na  realizovanie  predmetu  zákazky  (doprava,  tovary,  práce,  stroje,  nástroje,  spotrebný  materiál,  cestovné
náhrady, odvody, náhrada za stratu času, poštovné, mzdy a iné náklady)
Táto ponuka je záväzná, spolu so záväznou Prílohou č.1 SZPB-postup prác-VÝKAZ VÝMER 

Miesto a dátum:
Podpis oprávnenej osoby:
.............................................................................................................................
meno a priezvisko oprávnenej osoby

V .................................. dňa ........................

................................................
Pečiatka a podpis

Oprávnenej osoby za uchádzača
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