
 

 

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

Stredisko Maják Senec  

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

Č. p.: CUZ-140/2018 

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 Maják Senec, Slnečné jazerá Juh č. 546, 90301 Senec   

Krajina: Slovenská republika 

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

Kontaktná osoba: Alena Vachová Telefón: 0918/653425 

E-mail: alena.vachova@cuz.sk 

  

II. OPIS 

Názov zákazky: Maliarske práce   

Druh zákazky:  služba   

Spoločný slovník obstarávania – CPV: 45442100-8- MALIARSKE A NATIERAČSKÉ PRÁCE  

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: NIE 

(napr.: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.)   

 

Hlavné miesto poskytovania zákazky: CUZ, stredisko Maják Senec 

Termín splnenia zákazky:  do 31.5.2018 

Stručný opis zákazky: Maliarske práce 

Podrobné vymedzenie a opis predmetu zákazky: 

1./ Maliarske práce cca 1750 m2 

2./ Drobné vysprávky cca 30 m2 

Vypracovanie cenovej ponuky je podmienené obhliadkou priestorov. 

 

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:  

Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne ......... 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  – emailom.  

 

Lehota na predkladanie ponúk: 24.4.2018 

Dátum: 24.4.2018 

Čas: 12.00 hod. 



Spôsob predkladania ponúk:  Formou elektronickej komunikácie na email 

alena.vachova@cuz.sk.  

     

V. PODMIENKY ÚČASTI 

 

Podmienky účasti: 

(Napr.: 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 

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 17.4.2018 

Dátum odoslania výzvy:  17.4.2018 

 

 



                                                                                 

Č. p.:  ....../ 20..  CUZ - .....                                                                                         

 

ZÁZNAM Z VYKONANÉHO CENOVÉHO PRIESKUMU  

Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Predmet zákazky:   

Zatriedenie predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):  

    

a./ faxom alebo emailom, 

b./na základe písomnej korešpondencie, 

c./ zverejnením výzvy na predkladanie ponúk na profile /webovom sídle verejného 

obstarávateľa 

d./ elektronickou aukciou 

e./ na základe cenníkov, katalógov, informačných materiálov, informácií z web sídiel 

a pod., 

 

Kritérium/kritériá na hodnotenie ponúk : 

a) cena (v eurách bez DPH), 

b) ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. 

 

Por. č. 

Uchádzač 

(obchodné meno priezvisko, adresa 

sídla alebo miesta podnikania, 

IČO) 

Návrh na plnenie 

kritéria v € 

Kontaktná osoba uchádzača 

(meno a priezvisko, kontakt) 

1.    

2.    

3    

 

Dátum ukončenia prieskumu trhu:  

 

Úspešný uchádzač:   
 

Odôvodnenie úspešnosti ponuky: Najnižšia cena 

Prílohy : 

- Predložené doklady     ............... ks 

- Ponuky    ................ ks 

 

Zoznam a podpisy členov komisie : 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Schválil: ......................      dňa ......................                                                                                                                                                                                                                        

riaditeľ  

 



 

       

      

 

 

CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ, 

 Rekreačná 13, 921 01 Piešťany                                      Stredisko  

                

Č. p.: ......../20.. CUZ - ......         

 

Z Á P I S 

 

z vyhodnotenia prieskumu trhu  

 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

I. časť 

 

1. Verejný obstarávateľ : 
 

a) Centrum účelových zariadení,  stredisko  

b) Prieskum trhu vykonala :  

      Opis predmetu zákazky - predmetom obstarania je „................................“    

c) Rozsah a termín zadávanej zákazky     

            Termín plnenia:  

            Miesto plnenia: stredisko  

 

2.  Záujemcovia:  

  

Výzva na predloženie ponúk bola zverejnená v ...................................  

Výzva bola zaslaná trom záujemcom. 

         

3.     Predložené ponuky:  

            

       UCHÁDZAČ č. 1 

       a)   

b) Ponúkaná cena za zákazku  ............... € bez DPH 

 

 

 

       UCHÁDZAČ č. 2 

      a)   

      b)  Ponúkaná cena za zákazku  ................ € bez DPH 

 

  

       UCHÁDZAČ č. 3 

a)   
b)  Ponúknutá cena za zákazku : .................... € bez DPH 

 

 



 

 

Čestné vyhlásenie spracovateľa zápisu o vzťahu k uchádzačom  

 

 Ako zodpovedná osoba za prieskum trhu Čestne vyhlasujem, že pri získavaní a spracúvaní 

informácii v procese verejného obstarávania bol dodržaný princíp dôvernosti a nestrannosti, že vo 

vzťahu k uchádzačovi som osobou nestrannou a nenastali skutočnosti, pre ktoré by som nemohol 

vykonať prieskum trhu.      

 
 

II. časť 

Vybraný uchádzač                                                                    
                              

     

  

III. časť 

                                            Odôvodnenie výberu uchádzača 

                         Vybratý uchádzač predložil ponuku s najnižšou cenou.      

     

 

 

 

V ..................... dňa  ........................ 

 

 

 

 

 

                             Spracovateľ:                                                              Schválil:  

 

 

                                                                          

                                                                           riaditeľ  

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

                             P o d p i s                       P o d p i s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


