
                                          Výzva na predkladanie ponúk 

                                           (zadávanie podprahovej zákazky) 

 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

   Názov: Centrum voľného času Spektrum Prievidza 

   Zastúpenie : Mgr. Božena Gatialová – riaditeľka CVČ 

   Kontaktné miesto:  CVČ Spektrum, Ul. K. Novackého 14, Prievidza 971 01 

   IČO: 36127001 

   Adresa: 

   Obec (mesto): Prievidza                                                PSČ: 971 01  

   Ulica: K. Novackého 14 

   Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Mgr. Božena Gatialová                               

   Telefón:  046/543 24 70. 0905 236 378 

   Elektronická pošta: cvcprievidza@gmail.com 

   Internetová adresa: www.cvcpd.sk 

    

2. Predmet zákazky 

Výmena presklenia a vymurovanie obvodového plášťa 

 

3. Názov predmetu zákazky 

4. Rozdelenia predmetu zákazky na časti : Nie.         

 

5. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je výmena presklenia  a vymurovanie obvodového plášťa 
v priestoroch CVČ: 

veľká zasadačka: 3 okná + obvodový plášť 

zrkadlová klubovňa: 4 okná + obvodový plášť 

chodba na 1. poschodí: 2 okná + obvodový plášť 

Okná musia zodpovedať  spracovanej projektovej dokumentácii.  

Obhliadka a zameranie: 11.7. 2014 o 8,00 hod .  

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky 

CVČ Spektrum Prievidza 

 

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

Rozsah predmetu zákazky  - podľa vypracovanej projektovej dokumentácie 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení:  Nie.   

 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 
Termín uskutočnenia prác:  do 31.8. 2014 



 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,    

v ktorých sa uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný na základe zmluvy o diele , 
z rozpočtu CVČ – položka kapitálové výdavky. 

       

11. Podmienky účasti záujemcov:   

11.1 § 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce   

          alebo  poskytovať službu -  splnenie podmienky preukáže dokladom o  oprávnení   

          dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce,  alebo poskytovať službu uvedenú  

          v predmete zákazky, oprávnenie vykonávať predmetnú činnosť preukazuje  

          uchádzač fyzická osoba predložením živnostenského oprávnenia, právnická osoba  

          výpisom z obchodného registra. Doklady musia byť originály alebo úradne  

          osvedčené fotokópie. 

11.2 Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného   

       charakteru ako         predmet  zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť  

       rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením  

       cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa    

      obchodných podmienok, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa  zákona č..   

    25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, dôkaz   o plnení potvrdí tento obstarávateľ    

 - bola iná osoba ako verejný obstarávateľ dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je  

  možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení. 

Zoznam stavebných prác musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo 
splnomocnenou osobou oprávnenou konať v mene uchádzača ( v takomto prípade  
uchádzač predloží splnomocnenie tejto osoby na zastupovanie). Uchádzač zoznamom 
stavebných prác doplneným potvrdeniami o plnení preukáže, že za obdobie  
predchádzajúcich piatich rokov uskutočnil každý rok minimálne jednu stavbu 
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky a to v objeme min. 
80 000,00 € bez DPH.  Odôvodnenie: Potvrdenie, že uchádzač realizoval zákazku 
v porovnateľnom objeme k spokojnosti objednávateľa , potvrdenie skúseností 
uchádzača. 

11.3 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov        a osobitne zodpovedných za riadenie stavebných prác . Uchádzač 
predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho v overenej fotokópii,  pre 
minimálne jedného stavbyvedúceho na činnosť inžinierske stavby, ktorý bude 
zodpovedný za riadenie stavebných prác. Odôvodnenie: Zabezpečenie zodpovednosti 
a odbornej spôsobilosti pri realizácii stavebných prác.     

 

12. Termín zadávania cenových ponúk     

 do: 16.7.2014. 

 

13. Miesto na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk : do 16.7.2014  čas: do 14,00 hod  

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: - ako adresa obstarávateľskej organizácie 
uvedená v bode 1       



 

14. Otváranie ponúk: 

Dátum a čas otvárania ponúk:  16.7.2014 o 17,00 hod. 

Miesto otvárania ponúk: CVČ Spektrum Prievidza 

 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:       

 Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania  

Cenovú ponuku žiadame rozpísať jednotlivo na každú miestnosť 

 

 

16. Ďalšie informácie :   

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných 
ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo prekročia finančné možnosti 
verejného obstarávateľa alebo nebude vyhovovať požiadavkám určeným 
obstarávateľom na predmet zákazky . Pokiaľ sa vo výkaze výmer nachádza konkrétny 
výrobok alebo značka, uchádzač môže oceniť ekvivalent. V prípade, že úspešný 
uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy s verejným obstarávateľom  z akéhokoľvek 
dôvodu , verejný obstarávateľ vyzve k uzatvoreniu zmluvy ďalšieho v poradí.  

 

 

17. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo        
chráneného pracoviska?  

Nie. 

 

18. Použitie elektronickej aukcie: 

Nepoužije sa.  

  

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                              Mgr. Božena Gatialová v.r. 

                                                                                                     riaditeľka CVČ 

        

    

 

 

 

 

 


