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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  

zákazka na poskytnutie služby podľa § 117 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov   

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO  
Názov verejného obstarávateľa: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 

Sídlo: Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica 
Štatutárny zástupca:  JUDr. Zita Rišková – riaditeľka  
IČO: 34000992        
Bankové spojenie: Štátna pokladnica   
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0049 1622 
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: p. Kumančíková Tatiana  
Telefón: 034/6514765, Email: kumancikova.tatiana@zupa-tt.sk        
Miesto predloženia/doručenia ponuky:  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 

Senica 
2. Predmet obstarávania: Elektroinštalačné práce a opravy  
3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Rámcová dohoda (zmluva) na 

obdobie 12 mesiacov. 
4. Podrobný opis predmetu zákazky: Predmetom obstarávania je zabezpečovanie 

elektroinštalačných prác a opráv na a v objekte DSS a ZPS. Realizácia elektroinštalačných prác a 
opráv bude na základe konkrétnych požiadaviek DSS a ZPS. Predpokladaný ročný počet hodín je 
250 hodín. Celkový počet hodín bude spresnený v čiastkových objednávkach na základe 
aktuálnych požiadaviek verejného obstarávateľa. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: do 9 900,00 Eur bez DPH za jeden rok 
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica 

Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica  
7. Lehota na trvanie zmluvy: do 31.12.2020  
8. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu 

verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. 
Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo vystaviť faktúru vznikne 
predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí plnenia. Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia. 

9. Lehota na predloženie ponuky: 10.12.2019 o 10:30 hod  
10. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne, alebo elektronicky 
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 

najnižšia cena. Verejný obstarávateľ zostaví na základe predložených ponúk poradie uchádzačov. 
12. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.  
Obal ponuky v prípade fyzického doručenia (poštou, osobne) musí obsahovať:  

-  adresu verejného obstarávateľa 
-  adresu uchádzača vrátane názvu alebo obchodného mena 
-  označenie heslom zákazky: Elektroinštalačné práce 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO. Uchádzač predloží cenovú ponuku 
rozpísanú na predmet zákazky vyjadrenú v Eur. V cenovej ponuke uvedie hodinovú sadzbu 
samostatne za predmet zákazky s DPH a cenu spolu za predpokladané množstvo hodín s 
DPH. V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:   

10. Podmienky účasti uchádzačov a požadované doklady:  
a) uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 

1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. je oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá 
predmetu zákazky  
 
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 ods.1 
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného 
registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.  
 

b) uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 
1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje čestným vyhlásením (v prílohe). 

Ďalšie požiadavky na obsah ponuky: 
Cenová ponuka uchádzača - návrh na plnenie stanoveného kritéria 
Čestné vyhlásenie - zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

Doklady musia byť predložené v štátnom jazyku 
13. Otváranie ponúk: 10.12.2019 o 11:10 hod  
14. Lehota viazanosti ponúk: do uzatvorenia zmluvy, najdlhšie 1 mesiac od otvárania ponúk 
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:   

- Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom 
vyhodnotenia. 

- S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 
- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný 

obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

- Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša 
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

- Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere vhodného uchádzača pri postupe zadávania 
zákazky s nízkou hodnotou  nie je možné podať námietku v zmysle zákona o VO. 

16. Ochrana osobných údajov 

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 Senici dňa 02.12.2019 
 
 

 JUDr. Zita Rišková    
  riaditeľka zariadenia 
 
 

 
 Prílohy: Návrh na plnenie stanoveného kritéria 
              Čestné vyhlásenie - zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
 
 
 

 



 

 

                                           NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIA 
 

Uvedený návrh je pre uchádzača záväzný. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je 
zapracovaný v príslušných článkoch zmluvy. 

 
Názov predmetu zákazky: elektroinštalačné práce a opravy  

 
Identifikačné údaje uchádzača 
Obchodné meno: 
Adresa, sídlo: 
Tel. č.: 
E-mail: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
 

 

 
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke. 
 
 
 
 
 
 
 
..........................                   ...................................................................... 
Miesto a dátum                podpis oprávneného zástupcu uchádzača  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zoznam položiek  

 

Celková cena bez 

DPH v Eur 
DPH v Eur 

 

Celková cena s DPH 

v Eur 

 

Cena za celý predmet zákazky    



 

 

   
Zákaz  účasti vo verejnom obstarávaní  

  podľa §32 ods.1 písm. f)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

 

Čestné vyhlásenie uchádzača 

 podľa §32 ods.1 písm. f)  ZVO ( nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu) 
 

 

Uchádzač, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v 

mene uchádzača 

 

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

 

Verejné obstarávanie (VO) - elektroinštalačné práce a opravy 

čestne vyhlasujem, že 

  nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania  alebo  

obvyklého pobytu. 

 

 

Meno a priezvisko, titul: ............................................. 
 
 
Funkcia: ....................................................................... 
 
 
Podpis: ........................................................................ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 


