
Výzva na predkladanie cenových ponúk 

Pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávani“) 

1. Verejný obstarávateľ: 

Zariadenie pre seniorov Náruč 

Veselá č. 6711/1 

080 01 Prešov 

IČO: 00692000 

Kontaktná osoba: Pavol Pihulič 

Telefón: 051/7710606 

Email: referentmtz@zpsnaruc.sk 

Internetová adresa: www.zpsnaruc.sk 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní 

 

3. Predmet zákazky: 

Rekonštrukcia kúpeľní a WC v pavilóne B2 izba č. 110 a izba č. 310, v pavilóne B1  

izba č. 313 v Zariadení pre seniorov Náruč 

 

4. Druh zákazky: (tovary/služby/stavebné práce): 

Zákazka na stavebné práce 

 

5. Miesto dodania služby: 

Zariadenie pre seniorov Náruč 

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy): 

Uzatvorenie Zmluvy o dielo podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení 

noviel(ďalej len „Obchodného zákonníka“) 

 

7. Stručný opis zákazky: 

Rekonštrukcia kúpeľní a WC v pavilóne B2 izba č. 110, izba č. 310 a v pavilóne B1 

izba č. 313 spolu s celkovým rozsahom prác podľa priložených pracovných listov pre 

rekonštrukciu kúpeľne a WC v pavilóne B1 izba č. 313, pavilóne B2 izba č. 110 a izba 

č. 310. Práce obsahujú vymurovanie priečky, rekonštrukciu odpadového potrubia 

a vodovodu, povrchové úpravy priestorov kúpeľne a WC, stavebné a stolárske práce, 

nákup a montáž novej podlahy a obkladu kúpeľne a WC, nákup montáž nového 

zariadenia kúpeľne a WC. 
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8. Celkový rozsah predmetu zákazky: 

Rekonštrukcia kúpeľní a WC do 30.11.2019 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 

21 300 EUR. Predpokladaná hodnota zákazky je určená na základe už vykonávaných 

prác v zariadení. 

 

10. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora na základe § 11 

zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predloží vypracovaný rozpočet na základe 

pracovného listu pre rekonštrukciu kúpeľne a WC v pavilóne B1 izba č. 313, 

pracovného listu pre rekonštrukciu kúpeľne a WC v pavilóne B2 izba č. 110 

a pracovného listu rekonštrukciu kúpeľne a WC v pavilóne B2 izba č. 310  uvedených 

v prílohe tejto výzvy za každú kúpeľňu a WC osobitne. V pracovných listoch je 

potrebné uviesť číslo kúpeľne, sumy za všetky práce a nákupy materiálu potrebného 

k rekonštrukcii a celkovú sumu za rekonštrukciu kúpeľní a WC uvedenú 

v sumarizačnom liste za všetky tri kúpeľne a WC. 

 

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH 

 

12. Predkladanie ponúk: 

Uchádzač predloží úplnú ponuku elektronickou formou na emailovú adresu uvedenú 

v bode č. 1 tejto výzvy a následne písomnou formou na adresu zariadenia 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk: 

Uchádzač doručí ponuku najneskôr do 09.10.2019 

 

14. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk:  

01.10.2019 

Príloha: Pracovný list pre rekonštrukciu kúpeľne a WC v pavilóne B1 izba č. 313 

   Pracovný list pre rekonštrukciu kúpeľne a WC v pavilóne B2 izba č. 110 

   Pracovný list pre rekonštrukciu kúpeľne a WC v pavilóne B2 izba č. 310 

 

 

         PhDr. Jozef Dobrovič 

            riaditeľ zariadenia 


