
Správa telovýchovných zariadení, mestská príspevková organizácia, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves 

IČO: 355 140 35      Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves 

 

 

 

VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky 

 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa Smernice pre vykonávanie verejného obstarávania 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:  STEZ – správa telovýchovných zariadení, mestská príspevková organizácia 

Adresa sídla:  Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves, SR 

url:   www.stez.sk 

zastúpený:  Ján Magdoško 

IČO:  35514035 

DIČ:  2020504398 

IČ DPH:  SK2020504398 

Kontaktná osoba:  Vladimír Hovaňák, tel.č. 0915377774 

 

2. Predmet zákazky 

Názov:  Zateplenie obvodového plášťa (severná stena) – športová hala Spišská Nová Ves 

Druh:  Stavebné práce 

Miesto dodania: Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves 

Lehota dodania: do 31.7.2017 

Opis zákazky: Demontáž kopilitových stien na severnej stene športovej haly 

   Montáž stenových panelov 

Rozsah zákazky: demontáž pôvodných kopilitových stien, montáž stenových panelov, úprava povrchov, 

dokončovacie práce 

Spoločný slovník obstarávania: 45212229-9 

   45111300-1 

 

3. Stanovenie postupu zadávania zákazky 

Verejný obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania 

zákazky podľa Smernice pre vykonávanie verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 



4. Predpokladaná hodnota zákazky  

41 666,67 € bez DPH ( 50 000€ s DPH) 

 

5. Podmienky účasti uchádzačov 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) zákona 

č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa §32 ods. 2 písm. e) alebo 

ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu - doklad o 

oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky.  

 

6. Lehota viazanosti ponuky 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk a to minimálne do 31.10.2017. Počas lehoty 

viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou ponukou. 

 

7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

1. Navrhovaná konečná cena vrátane DPH/celkom v EUR 

2. Lehota dodávky 

3. Záručná doba 

 

8. Náklady na ponuku 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  

 

9. Lehota a miesto predkladania ponúk 

Lehota:  do 05.05.2017 do 12.00, pričom rozhodujúci je termín doručenia verejnému obstarávateľovi, 

nie termín podania ponuky na poštovú prepravu 

Miesto: ponuky uchádzačov musia byť v zalepenej obálke s označením Cenová ponuka „ Zateplenie 

obvodového plášťa (severná stena) – športová hala Spišská Nová Ves“ doručené osobne 

alebo poštou na adresu: 

 STEZ – správa telovýchovných zariadení 

 Za Hornádom 15 

 05201 Spišská Nová Ves 

 

10. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  05.05.2017 o 14.00 

 

11. Obsah ponuky 

Predložená ponuka musí obsahovať :  

1. Cenovú ponuku spracovanú na základe dodaného výkazu - výmer  

2. Doklady potvrdzujúce požiadavky účasti uchádzača z  bodu 5. tejto výzvy 

3. Lehotu dodávky  

 



12. Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk 

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia ponúk.  

Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma.  Súčasne ostatným 

uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. 

 

13. Podmienky týkajúce sa zmluvy 

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. 

 

14. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

 Nebude predložená ani jedna ponuka 

 Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti 

 Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predloženie 

cenovej ponuky 

 Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 

 

15. Doplňujúce informácie 

 Uchádzači môžu absolvovať obhliadku  miesta dodania predmetu zákazky. Taktiež si môžu 

vyzdvihnúť technickú správu a výkresy, aby  získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na 

prípravu a spracovanie ponuky. 

 Možnosť obhliadky v termíne od 18.04.2017 do 03.05.2017 v čase od 8.00 – 12.00. 

 Nutnosť dojednania termínu obhliadky a vyzdvihnutia si projektovej dokumentácie s vedúcim 

prevádzky športová hala p. Ing. Vladimírom Hovaňákom na telefónnom čísle. : 0915377774 

 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 12.04.2017  Ján Magdoško 

 Riaditeľ organizácie 

 

 

 

Príloha: 

Príloha č.1 – Výkaz-výmer 


