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CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ                

Rekreačná 13, 921 01 Piešťany                     

Č. p.: CUZ -81-1/2021                                                   Stredisko: IVS – Novoveská Huta 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Centrum účelových zariadení, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 

Názov a adresa prevádzky: IVS - Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy, Predná 

Huta 13, 053 31 Novoveská Huta, okr. Spišská Nová Ves 

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie (URL):  http://www.cuz.sk/ 

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Toma Telefón: +421 905 322 453 

E-mail: robert.toma@cuz.sk 

  

II. OPIS 

   

Názov zákazky:  Oprava atiky a odkvapových žľabov  

Druh zákazky: služba  

 

Spoločný slovník obstarávania – CPV:  

 

45261300-7  Klampiarske práce a montáž odkvapových  žľabov 

45261310-0  Lemovanie plechom 

45261320-3  Inštalovanie odkvapových žľabov 

45261400-8  Oplechovanie 

    

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  nie 

 

Hlavné miesto poskytovania zákazky: IVS - Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy, 

Predná Huta 13, 053 31 Novoveská Huta, okr. Spišská Nová Ves  

 

Termín splnenia zákazky:  najneskôr do 10.06.2021 

 

Stručný opis zákazky: oprava starej atiky prevádzky CÚZ v Spišskej Novej Vsi, 

opotrebovanej vplyvom počasia 

 

Podrobné vymedzenie a opis predmetu zákazky: 

 



Predmetom zákazky je oprava starej atiky a to konkrétne: demontáž bleskozvodu a starej 

atiky, vyspravovanie a vyspádovanie atiky, dodávka a montáž pozinkového a farebného 

plechu, výmena skorodovaných, deravých a skrivených strešných žľabov na hlavnej budove 

s konštrukčnou výškou 7,5 m, opätovná montáž bleskozvodu.  

 

Práce sa budú vykonávať vo výškach 7,5 m a 4 m. 

  

Cenovú ponuku je možné predložiť len po absolvovaní obhliadky objektu dňa 

11.5.2021 na základe telefonicky -  0905 322 453 dohodnutého času obhliadky od 9.00 do 

11.00 hodiny. 

 

    Opravu je nutné vykonať podľa špecifikácie prác na vypracovanie cenovej ponuky – 

príloha č. 1 k Výzve!  

 

 

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 

       

Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 9 000,- EUR bez DPH za celý predmet 

zákazky. 

 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

 

Komunikácia:  

     Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 

a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie  – e-

mailom: robert.toma@cuz.sk .  

 

Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum: 12.05.2021 

Čas: do 14,30 hod. 

Spôsob predkladania ponúk:  na email: robert.toma@cuz.sk  

     

V. PODMIENKY ÚČASTI 

 

Podmienky účasti: 

 Doloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo 

výpisu zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané 

podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie 

príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci 

uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky – neoverená kópia. 

 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky.  

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných 
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uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

VII.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 

 

   Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie požadovanej služby 

zákazky.  

     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania 

zákazky neuzavrieť objednávku. Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. 

     Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku 

prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania 

na základe objednávky, splatnosť faktúry bude 30 dní.  

 

VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 
 

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: Nie   

 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť 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      

predkladanie ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.   

V Bratislave, dňa 06.05.2021 

Dátum odoslania výzvy:  07.05.2021 

 

 

 

  Ing. Marcel Moravčík 

             riaditeľ CÚZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Príloha č. 1 k Výzve č.p.: 81-1/2021 

 

Špecifikácia prác na vypracovanie cenovej ponuky: 

 

„IVS - Novoveská Huta - oprava  a dodávka atiky a výmena odkvapových žľabov“ 

 

Uchádzač : ................................................................................ 

 

Adresa : .................................................................................... 

 

Kontaktná osoba :..................................................................... 

 

Telefón : ...................................................... E-mail : .......................................................... 

 

 

P.č. Rozsah prác a ich špecifikácia MJ množstvo  

Cena za 

MJ 

v EUR 

bez DPH 

Cena spolu 

v EUR bez 

DPH 

1. Oprava atiky - garáž 

     Demontáž starej atiky  m 38   

 Demontáž bleskozvodu m 38   

 Vyspravenie a vyspádovanie atiky  m 38   

 

Dodávka a montáž podkladového 

pozinkovaného plechu š. 250 mm hr. 0,8 mm m 76   

 

Dodávka a montáž atiky z farebného plechu š. 

450 mm m 38   

 Opätovná montáž bleskozvodu  m 38   

 Ostatné náklady ks 1   

2. 

Dodávka a montáž atiky – fajčiarsky 

priestor 

      Vyspádovanie atiky OSB doskou m 18   

 

Dodávka a montáž podkladového 

pozinkovaného plechu rš. 250 mm hr. 0,8 mm m 36   

 

Dodávka a montáž atiky z farebného plechu 

r.š. 400 mm m 18   

 Ostatné náklady ks 1   

3. Oprava -výmena strešných žľabov 

   

 

 Demontáž  starých žľabov m 36   

 

Oprava starých hákov – vyrovnanie, 

vyčistenie a 2x náter farbou ks 37   

 Montáž nových žľabov do starých hákov m 36   

 Dodávka žľabu pozinkovaného 333 mm m 8   
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 Dodávka žľabu pozinkovaného 400 mm m 28   

 Ostatné náklady ks 1   

      

 
REKAPITULÁCIA  

    

 

Cena spolu v EUR bez DPH 

 

 

Zľava  

 

 

DPH %  

 
Cena spolu  v EUR s DPH 

 

 

 

 

 

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

                                                                          Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                                                         (odtlačok pečiatky) 


