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Prieskum trhu 

požiadavka na predloženie cenovej ponuky 

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom 

znení 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                          Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14, Prievidza                                          

IČO:                             36127001 

Sídlo:                            Ulica K. Novackého 14   

                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Jana Zemková - ekonómka 

      Telefón :                        046/543 24 70 

      E- mail  :                        cvcprievidza@gmail.com     

      Kontaktná osoba pre technické veci: Mgr. Miriam Bencová 

      Telefón :                        046/543 24 70 

      E- mail  :                        cvcprievidza@gmail.com    

          

2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:                                          

      2.1 Názov zákazky: „Výmena jestvujúcej drevenej obvodovej steny so sklom za 

plastovú obvodovú stenu so sklom v budove CVČ v Prievidzi“  

      2.2 Druh zákazky :   zákazka na stavebné práce 

                                       CPV: 45421100-5, 45262520-2, 45410000-4, 45442100-8 

      2.3 Miesto dodania:  Ulica K. Novackého 14, 971 01 Prievidza  

      2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 

      2.5 Predpokladaná cena zákazky: 7 900 € (s DPH)   

        

3.  Opis predmetu zákazky :    

3.1 Pôvodná drevená stena so sklenenou výplňou sa vymení za novú plastovú výplň s 

minimálne 5-komorovým bezolovnatým profilom a izolačným dvojsklom (popis 

požadovaných prvkov, technická špecifikácia požadovaných prvkov tvorí prílohu 

požiadavky). 

 Opis požiadaviek na zákazku: :  

 demontáž pôvodnej drevenej obvodovej steny, dverí, zasklených stien; 

 dodávka a montáž novej plastovej obvodovej steny, dverí, zasklených stien: 

 

Zostava z dvoch prvkov vedľa seba 2870 x 2980 mm 1 ks Obr. 1* 

Zostava 3 prvkov 4350 x 2700 mm 1 ks Obr. 2 

Zostava 4 prvkov 5600 x 2700 mm 1 ks Obr. 3 

Zostava 4 prvkov 5550 x 2980 mm 1 ks Obr. 4 

Vchodové dvere s nadsvetlíkom 1100 x 2670 mm 1 ks Obr. 5 

Zostava z dvoch prvkov vedľa seba 3650 x 2950 mm 1 ks Obr. 6 

*obrázky sú súčasťou prílohy 
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 dodávka a montáž interiérových horizontálnych žalúzií, farba biela;  

 murárske a maliarske práce; 

 

V cene musia byť započítané všetky realizačné práce a s ňou súvisiace činnosti, dodávky a 

náklady ako napríklad doprava materiálu, likvidácia odpadu (vrátane odvozu odpadov na 

regulovanú skládku), murárske práce (vyspravenie ostení z interiéru aj exteriéru), maliarske a 

natieračské práce a atď. 

Dodané stavebné výrobky a materiály musia mať vyhlásenia zhody na základe vykonaných 

skúšok notifikovanými osobami vzťahujúce sa na predmet ponuky v materiálovej skladbe v 

zmysle platnej legislatívy. 
  

3.2 Záujemcom sa odporúča pred vypracovaním CP vykonať obhliadku miesta 

uskutočnenia prác tak, aby si sám overil a získal potrebné informácie, ktoré bude 

potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s ohliadkou miesta 

dodania predmetu  obstarania idú na ťarchu uchádzača. Obhliadka miesta výkonu 

prác sa uskutoční po telefonickom dohovore na č. tel.: Mgr. Miriam Bencová, tel. č. 

0905 236 378 

       3.3   Súčasťou požiadavky je návrh zmluvy o dielo,  

       3.4   Dodanie predmetu zákazky – do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 

4.  Možnosť predloženia ponuky na: 

        4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

   

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

       5.1  Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

       5.2  Zálohy nebudú  poskytované. 

 5.3  Fakturácia – faktúra bude vystavená po ukončení prác. 

   Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 

 

6.  Podmienky účasti uchádzačov (obsah ponuky): 

        6.1 Samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača, 

adresa alebo sídlo uchádzača a návrh na plnenie kritérií – cena s DPH za celý predmet 

obstarávania. 

        6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky – kópia.  

        6.2 Úspešný uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nemá voči mestu alebo ním 

zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na 

daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, 

nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.). 

        6.3 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárnym            

              zástupcom uchádzača. 

        

7.  Lehota na predloženie ponúk: 
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   7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  07. 08. 2018 do 11,00 hod.  

  7.2 Mail, na ktorý môžu byť doručené elektronické ponuky: cvcprievidza@gmail.com 

 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

       8.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania. 

Navrhovaná cena je ocenený celý predmet obstarávania – materiál, doprava, demontáž 

a odvoz starej drevenej obvodovej steny, montáž novej s príslušenstvom a súvisiace murárske 

práce a uvedená suma zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady a primeraný zisk 

potrebný na realizáciu uvedených prác. 

 

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

       9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný 

obstarávateľ zašle iba  úspešnému uchádzačovi. 

       9.2 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. 

   

 

 

V Prievidzi, 31. 07. 2018 

 

 

 

                                                                                Mgr. Miriam Bencová 

                                                                                      riaditeľka CVČ 
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Príloha 1 

Obr. 1 (1 ks) 

 
 

Obr. 2 (1 ks) 

 
Obr. 3 (1 ks) 

 
Obr. 4 (1 ks) 
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Obr. 5 (1 ks) 

 

 
 

Obr. 6 (1 ks) 
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