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Centrum účelových zariadení – CÚZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Č. p.: CÚZ – 86/2019  

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: CÚZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany 

Názov a adresa prevádzky: stredisko Súza, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava 

Krajina: Slovenská republika 

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

Kontaktná osoba:  JUDr. Ján Dubovec 

telefón:                  0917 405 216 

E-mail:                                    riaditel@cuz.sk 

 

II. OPIS 
 

Názov zákazky:  Oprava havarijného stavu strechy – časti strechy „B, C a D“ 
 

Druh zákazky: služba  

Spoločný slovník obstarávania – CPV:   

45212413-4 STAVEBNÉ PRÁCE NA OBJEKTOCH ZARIADENÍ NA KRÁTKODOBÉ UBYTOVANIE 

60000000-8 - Dopravné služby 

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: časť „B, C a D“ podľa projektovej dokumentácie 

 

Hlavné miesto poskytovania zákazky: CÚZ, stredisko Smrekovec 100, 976 39 Donovaly 

Termín splnenia zákazky:  01.04. – 30. 06. 2019 

Stručný opis zákazky: oprava havarijného stavu časti strechy /tesárske a klampiarske práce, 

bleskozvod len pomerná časť v rozsahu opravy zastrešenia „B, C a D“/ 

 

Podrobné vymedzenie a opis predmetu zákazky: 

podľa priloženej projektovej dokumentácie 

 

 

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:  

 

Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 300 000 EUR bez DPH za celý predmet 

zákazky.  
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IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

Komunikácia:  

Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 

a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňované prostriedkami elektronickej komunikácie  

– emailom.  

 

Povinná obhliadka miesta realizácie zákazky za účelom vypracovania cenovej ponuky 

uchádzačom: 

CÚZ, stredisko Smrekovec 100, 976 39 Donovaly, v piatok dňa 15.03.2019 od 10. hod. do 13. 

hodiny. 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum: štvrtok  21.03.2019 

Čas: do 10,00 hod. 

Spôsob predkladania ponúk – email: riaditel@cuz.sk a iveta.kotelesova@cuz.sk . 

 Požadujeme zaslanie dokladov na obidva uvedené emaily. 

 

 

PODMIENKY ÚČASTI 
 

1. Uchádzač musí byť evidovaný v Registri koncových užívateľov výhod a v Registri 

partnerov verejného sektora. 

 

2. Doloženie dokladov k vypracovanej cenovej ponuke: 

 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). 

 Doloženie dokladu o kumulatívnom obrate maximálne za predošlé 3 roky vo výške 

minimálne 300 000 EUR bez DPH za vykonané stavebné práce. 

 Doloženie minimálne jednej referencie o realizácii strechy v minimálnej hodnote 

100 000 EUR bez DPH. 

 Doloženie prípadných pripomienok k návrhu Zmluvy o dielo. 

3. Doloženie dokladov pred podpisom zmluvy:  

 Kópia uzatvorenej poistnej zmluvy na obdobie počas výkonu prác – opravu strechy 

strediska Smrekovec Donovaly.   

 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky.  
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Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných 

uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

VII.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
 

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo na požadovanú službu.  

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 a potvrdeného preberacieho protokolu so splatnosťou faktúry 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.   

 

Prílohy: 

 Projektová dokumentácia 

 Výkaz, výmer 

 Návrh Zmluvy o dielo. 

Na adrese: http://cuz.sk/dokumenty  sa nachádza na stiahnutie kompletná dokumentácia k tejto 

zákazke. 

 

V Bratislave dňa 11.03.2019 

Dátum odoslania výzvy:  11.03.2019  

 

http://cuz.sk/dokumenty

