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V   Ý   Z   V  A  
na zákazku 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 (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na realizáciu 

prác v priestoroch CVČ: „Výmena okien a vchodových dverí“.  

      

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:  Centrum voľného času 

Sídlo:    Farbiarska 35/7,  064 01Stará  Ľubovňa 

IČO:    00188131 

Telefón: 052/4322991 

Kontaktná osoba: Bc. Daniela Kušnírová 

e-mail:   cvcstaralubovna@gmail.com 

2.    Typ zmluvy: 

  Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

3.   Stručný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je výmena okien a vchodových dverí a obsahuje: 

     Výmena okien, parapetných dosiek a vchodových dverí, montáž a demontáž, vysprávky  

     vnútorné a vonkajšie , odvoz a likvidácia odpadu za dodržania všetkých platných noriem  

     a predpisov SR a EÚ. 

 

4.  Miesto plnenia zákazky: CVČ, Farbiarska 35/7, 064 01 Stará Ľubovňa 

5.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  Nie 

6.  Variantné riešenie: Nie 

7.  Rozsah plnenia:  podľa predložených výkazov výmer, príloha č.1   

8.  Termín realizácie: najneskôr do 30.09.2019 



9.  Predpokladaná hodnota zákazky: Do 8 500, - € bez DPH 

10.Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

 

a) dňa  31.08.2019  do 11. 00 hod. 

b)  doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy. 

c)  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a  € bez DPH aj s DPH. 

d) cenová ponuka sa doručí ako vyplnené prílohy č. 1 (dopísanie navrhovanej ceny  

    k jednotlivým položkám výkazu výmer) a následná rekapitulácia.   

 

11. Podmienky financovania: Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 

zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v  lehote splatnosti  

faktúr, 30  kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 

12. Kritéria na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk: 

12.1.  Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: 

- najnižšia cena 

 (vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za ktorú sa zákazka na dodanie tovaru alebo 

zákazka na poskytnutie služby alebo zákazky na uskutočnenie stavebných prác dodá 

vrátane DPH, t. j. súčet všetkých položiek)  

 

12.2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde 

víťazom sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. 
 

12.3. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti 

ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom 

mieste. V prípade odstúpenia uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, bude 

zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na treťom mieste. 

Nevybratie uchádzača za dodávateľa služby  nevytvára nárok na uplatnenie náhrady 

škody. 
 

13. Ostatné informácie: 

 

13.1.  Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 

zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky. 

 

Prílohy k výzve: 

1. Výkaz výmer 

2. Vyhlásenie uchádzača 

3. Návrh zmluvy o dielo 

 

 

 

 

 

      PhDr. Marta Hanečáková, PhD. 

                                                                    riaditeľka CVČ          

  


