
Vojenské športové centrum                                                                                 Počet listov: 4 
DUKLA Banská Bystrica                                                                                     Prílohy: 2  
č. VŠC-108-6/2019 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  
 
 

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

    
    

Základné údaje pre poskytnutie informácie 

___________________________________________________________________________ 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 
  
Názov:  Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica                            

(ďalej len „ VŠC“)   
Sídlo:  Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica  
Zastúpená: pplk. Mgr. Roman Benčík - riaditeľ  
IČO: 00800520 
DIČ: 2021075309   
Kontaktná osoba:   Ing. Vladimíra Weissová 
Telefón:  0903 568 028  
E-mail:  weissova@dukla.sk 
    
 
2. Názov predmetu zákazky: 
 

 
„Stavebné práce po výmene kanalizácie (havarijný stav) na 1. – 5. poschodí v Administratívnej 

budove JUGO“ 
 

 
3. Opis a rozsah predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky sú stavebné práce po výmene kanalizačného potrubia (havarijná situácia) 
na 1. – 5. poschodí Administratívnej budovy JUGO VŠC DUKLA Banská Bystrica v rozsahu 
podľa prílohy čísla 1 a č. 2 tejto Výzvy. 
 
4. Druh zákazky: stavebné práce 
 

5. Spoločný slovník obstarávania (kód CPV):  
45430000-0 – Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín 

45432210-9 – Povrchová úprava stien 
45432112-2 – Kladenie dlažby 



6. Predpokladaná hodnota zákazky: 5 942,67 € bez DPH. VŠC nie je platiteľom dane 
z pridanej hodnoty.  
  
7. Zdroje financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu VŠC. Verejný 
obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu. 
 
8. Rozdelenie predmetu zákazky: NIE 
 
9. Variantné riešenia: Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu 
k požadovanému predmetu zákazky. 
 
10. Obhliadka: Verejný obstarávateľ odporúča pred spracovaním cenovej ponuky vykonať 
obhliadku priestorov. Obhliadka je možná po telefonickom dohovore na tel. čísle 0903 820 
970 a to v dňoch 4.3.2019 a 11.3.2019 v čase od 08,00 hod. – 14,00 hod.  
 
11. Lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia: 
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť 
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi: 
- adresou verejného obstarávateľa 
- adresou uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
- označením: „NEOTVÁRAŤ – „ STAVEBNÉ PRÁCE JUGO“ 
- ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa poštou alebo osobne 

v podateľni na prízemí hlavnej budovy VŠC DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 04 
Banská Bystrica, číslo dverí 125. 

 
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:  dňa 13.3.2019 o 13,00 hod. 

- v prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: 
VŠC DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica. Dátum poštovej 
pečiatky nie je rozhodujúci, 

- ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú otvorené a budú vrátené na 
adresu odosielateľa uvedenej na obale s ponukou, 

- po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať, 
- ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať, 
- po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená, 
- prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je 

možná aj o uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, 
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. 

 
13. Lehota viazanosti ponúk:  4 mesiace od predloženia ponuky 
 
14. Obsah ponuky:  
 
      Cenová ponuka musí obsahovať:  
 

- identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa uchádzača alebo miesto jeho 
podnikania, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové 
spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné 
telefónne číslo, e-mailová adresa kontaktnej osoby, 

- cenovú ponuku nacenenú v súlade s prílohou č. 1 a č. 2 tejto Výzvy. Predmet zákazky 
nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky,  



- cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR         
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí byť stanovená vo formáte:  

ü ako cena celkom bez DPH, 
ü výška a sadzba DPH 
ü cena celkom vrátane DPH 

- pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena   
musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania. 
 
 

15. Ponuka ďalej bude obsahovať doklady pre preukázanie podmienok účasti 
nasledovne: 
- Osobné postavenie - uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 
- Čestné vyhlásenie  uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov v zmysle § 23 zákona                   
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 
- Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
 
16. Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v € s DPH.  
 
17. Typ zmluvy:  
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Zmluva o dielo podľa Obchodného 
zákonníka v platnom znení. 
 
18. Trvanie zmluvy a lehota dodania: od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 30. apríla 2019. 
 
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona 
o verejnom obstarávaní, 

- verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Vyhodnocovanie 
ponúk komisiou je neverejné. 

- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnotia bude bezodkladne (najneskôr do                        
10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk, 

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným 
v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych  dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy 
s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi. 

- Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 
 

20. Dôvod zrušenia zadania zákazky 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy, 
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa, 
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 
- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania, 

 
 
 
 

 



- uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní, 
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 
 
 

V Banskej Bystrici dňa 27.2.2019                titul, meno a priezvisko 
   riaditeľ VŠC DUKLA Banská Bystrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1: Štruktúra cenovej ponuky 
                                                                                                                   
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 
„Stavebné práce po výmene kanalizácie (havarijný stav) na 1. – 5. poschodí                            
v  Administratívnej budove JUGO“ 
 
  Technická špecifikácia predmetu zákazky: 
Miesto dodania predmetu zákazky: 
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica 
 
Rozsah prác:  
Vybúranie obkladov a dlažby -1 súbor 
Vyspravenie vnútorných stien pod obklad – 1 súbor 
Oprava vodoinštalácie a odpadu – 1 súbor 
Demontáž a montáž ZTI – 1 súbor 
Oprava SDK stropu – 1 súbor 
Montáž SDK na rošt – 1 súbor 
Sieťkovanie a stierkovanie – 1 súbor 
Montáž obkladu a dlažby – 1 súbor 
Materiál – 1 súbor 
Presun sute a stavebného materiálu – 1 súbor 
 
V cene predmetu zákazky musia byť započítané všetky náklady spojené s realizáciou zákazky 
ako napr. s dodaním materiálu, montážou, odvozom sute, vybúraných hmôt na skládku, 
likvidáciou odpadov atď. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií 
 
SÚŤAŽNÁ PONUKA 
 
1. Základné údaje uchádzača:  
Obchodné meno spoločnosti:  
Adresa sídla spoločnosti:  
Konateľ spoločnosti:   
IČO:   
DIČ:   
IČ DPH:  
Zastúpený:   
Tel:   
E-mail: 
 
 

Názov predmetu 
obstarávania: 

Celková cena  
bez DPH: 

 
 
DPH: 

 
 
Celková cena s DPH: 

„Stavebné práce po 
výmene kanalizácie 
(havarijný stav) na 1. – 
5. poschodí 
v Administratívnej 
budove JUGO“ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Dátum: .................................                       Podpis: ...........................................  
                                                       (meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača) 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


