
Výzva na predloženie ponuky 

1. Verejný obstarávateľ: 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.  

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Drevené prvky: vence, konštrukcia 
strechy, priečky, strop, schody, interiérové prvky, s dovozom a montážou pre minidom 

Názov projektu a číslo:   
ACC05P03 - Living smart with climate change / Žiť zodpovedne so zmenou klímy,  

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): spracovaný tovar/drevené prvky s 
dodaním na miesto stavby a montážou. 

5. Opis predmetu zákazky: uvedené v prílohe „Opis predmetu zákazky“ 

6. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: uvedené 
v prílohe „Opis predmetu zákazky“ 

7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky 
bude určená týmto prieskumom trhu (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného 
uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na 
určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.) 

8. Výsledok verejného obstarávania: objednávka, resp. zmluva v prípade, že 
predpokladaná hodnota zákazky presiahne 5 000 EUR bez DPH 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Cena je stanovená v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako celková, 
úplná, neprekročiteľná, maximálna a konečná vo výške podľa cenovej ponuky víťazného 

Názov verejného obstarávateľa: ArTUR, o.z.

Sídlo: 90301 Hrubý Šúr 237 

IČO: 30787190

DIČ: 2021 641 732

Štatutárny zástupca: Zuzana Kierulfová, predsedníčka

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Zuzana Kierulfová

tel. č. kontaktnej osoby: 905514725

e-mail kontaktnej osoby: ozartur@gmail.com

web verejného obstarávateľa /URL/: www.ozartur.sk



uchádzača. V cene sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady a výdavky víťazného uchádzača / 
dodávateľa spojené s dodaním tovaru / poskytovaním služieb / uskutočnením stavebných 
prác.  
Cena je splatná na základe faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi, a to bezhotovostným prevodom na účet víťazného uchádzača / dodávateľa 
uvedený na faktúre.  
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti riadneho daňového a účtovného dokladu v zmysle 
príslušných daňových a účtovných dokladov. Faktúra musí tiež obsahovať informáciu, že 
dielo je dodávané pre účely projektu v znení „ACC05P03 - Living smart with climate 
change“. 
Dodanie a prevzatie tovaru / služieb / stavebných prác bude písomne potvrdené (napr. 
preberací protokol, dodací list) 

10. Podmienky účasti:  
a) Uchádzač má oprávnenie dodávať požadovaný tovar / poskytovať požadovanú službu / 

uskutočňovať požadované stavebné práce 
b) Uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

11. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: Najnižšia 
celková cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH 

12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  15.2. do: 12:00 hod. 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 

13. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: e-mailom na adresu ozartur@gmail.com, alebo 
odpoveďou na e-mail, ktorým bola zaslaná žiadosť o cenovú ponuku 

14. Požadovaný obsah ponuky:  
Nie je možné predkladanie variantných riešení, požaduje sa predloženie ponuky na celý 
predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti. 
 
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje: 

 
1. Cenová ponuka (použitím „Formulára na predloženie cenovej ponuky“ v prílohe) 

1.a) Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, 
IČ DPH, kontaktná osoba, telefón, e-mail, webová stránka; 
 
1.b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: uvedenie 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá, celková cena v EUR bez DPH, DPH v 
EUR a celková cena v EUR s DPH;  
Cenová ponuka musí obsahovať všetky náklady súvisiace s plnením podmienok 
a požiadaviek uchádzačom uvedených v „Opise predmetu zákazky“. 
Cenová ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku. Vo formulári musia byť 
vyplnené všetky požadované údaje a informácie a musí byť podpísaná.  



Predkladá sa elektronická kópia/sken vyplnenej a podpísanej cenovej ponuky ako 
príloha e-mailu alebo údaje podľa formulára a suma ponuky v texte e-mailu. 

Splnenie podmienky účasti, že uchádzač má oprávnenie dodávať požadovaný tovar / 
poskytovať požadovanú službu /uskutočňovať požadované stavebné práce overuje verejný 
obstarávateľ v registri hospodárskych subjektov (u fyzických osôb napr. v živnostenskom 
registri, u právnických osôb napr. v obchodnom registri, resp. v príslušnom registri 
organizácií). 

Splnenie podmienky účasti, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
overuje verejný obstarávateľ v registri ÚVO hospodárskych subjektov, ktorým bol uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

Lehota viazanosti ponúk: 90 dní odo dňa uvedeného ako lehota na predloženie ponuky 

14. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:  
Predpokladaný dátum otvorenia a vyhodnotenia ponúk je do 3 pracovných dní po termíne na 
predloženie ponúk, v sídle verejného obstarávateľa. 
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 
v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 
uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie 
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby 
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a 
požiadavky na predmet zákazky.  
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.  

15. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český 
jazyk) 

V Hrubom Šúri, dňa 8.2. 2022 

Prílohy:  
Príloha č.1: Opis predmetu zákazky 
Príloha č.2: Formulár na predloženie cenovej ponuky 


