
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

postup zadávania zákazky 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 obstarávaní“) 
 

Základné informácie: 
 

1. Predmet zákazky 

“Oprava sociálnych zariadení v budove CPPPaP Ružomberok“ 
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 

Sídlo: I.Houdeka 2351, 034 01  Ružomberok 

IČO: 37901796 

Telefón:  044/4328054 

Fax:  044/4328054 

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Novák - riaditeľ  

Stránkové hodiny: 8.00 – 11.30 hod., 12.00 – 14.00 hod.  

E-mail: novak@ppprk.sk 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.ppprk.sk/ 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, I.Houdeka 2351, 034 01  Ružomberok je 

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

3. Miesto dodania zákazky:  

Podľa bodu 2. tejto výzvy  
 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky sú stavebné práce na oprave sociálnych zariadení v budove CPPPaP Ružomberok. Stavebné 

práce spočívajú v demontáži  starých zariaďovacích predmetov, obkladov, dlažieb, kovových zárubní a dverí  

a dodávke a montáži nových zariaďovacích predmetov, obkladov, dlažieb, kovových zárubní a dverí, búracích 

prác, murárskych prác, likvidácia odpadu a maľovanie v zmysle výkazu prác. 

Doba trvania realizácie zákazky 3 týždne odo dňa prevzatia staveniska resp. podľa finančných možností. 
 

5. Predpokladaná cena predmetu zákazky 

Do 37 841,58 € bez DPH 

V predloženej ponuke musia byť uvedené všetky nevyhnutné požiadavky na úplné a riadne plnenie zákazky. Ak 

oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o navrhovanej cene. 
 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
 

7. Lehota na predkladanie ponuky 

Lehota na predkladanie ponúk je do: 29.11.2021 do 11:00 hod. 
 

8. Spôsob predloženia ponuky 

Osobne resp. poštou na adresu uvedenú v bode č.2 
 

9. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 

1) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk za celý predmet zákazky  

2) Výpis zo živnostenského registra (FO), resp. Výpis z Obchodného registra (PO). Uchádzač zapísaný v 

zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť uvedený doklad platným potvrdením Úradu pre 

verejné obstarávanie o zápise uchádzača do zoznamu podnikateľov. 
 

10. Variantné riešenia 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
 

11. Kritérium hodnotenia 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za dodanie 

požadovaného predmetu zákazky. 

Spôsob vyhodnotenia ponúk: Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s s najnižšou cenou. 

Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví úmerou podľa nasledovného vzorca: 

 

 



 

 

                              najnižšia cena uchádzača 

Počet bodov = –––––––––––––––––––––––––– x 100 

                          cena hodnoteného uchádzača 

 

(výsledok sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta) 

 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet 100 bodov. Ďalej sa zostaví 

poradie ponúk na základe pridelených bodov zostupne. 
 

12. Použitie elektronickej aukcie 

Nepoužije sa. 
 

13. Uzavretie zmluvy 

Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom podľa Zákona č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov( ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorý v stanovenej lehote na predkladanie ponúk 

predložil ponuku, splnil podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa, a ktorého ponuka na základe 

vyhodnotenia bola úspešná. V prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje uzavrieť zmluvu s nasledujúcim uchádzačom v poradí. 
 

14. Obchodné podmienky 

Verejný obstarávateľ určuje obsah zmluvy s odkazom na všeobecné obchodné podmienky podľa ustanovení 

Obchodného zákonníka. 
 

15. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: 

Nie. 
 

16. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania 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 minimálnym požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk, 

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

 

 

V Ružomberku 18.11.2021 

 

 

             Mgr. Michal Novák 

                      riaditeľ  

 


