
Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

IČO: 166197 

Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

Kontaktná osoba: Klára Langerová 

Telefón: 02/50236 450 

Fax: 02/50236 715 

Elektronická pošta: verejne.obstaravanie@statistics.sk 

Internetová adresa: www.statistics.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

Pokládka podlahovej krytiny. 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky): 

Predmetom zákazky je zabezpečenie odstránenia pôvodnej podlahovej krytiny, uloženie 
odpadu na miesto určené verejným obstarávateľom, vyrovnanie drobných nezrovnalostí 
v podlahe (približne 90 m2), lepenie podlahovej krytiny PVC (parkety jelša, mramor šedý) 
ekologickým lepidlom (približne 900 m2), pokládka sokla - nalepenie ekologickým lepidlom 
(približne 30 bm), čistiace práce. 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Nie. 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet: 4543 0000 - Kladenie podlahovej krytiny. 

 

6. Typ zmluvy: 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo    podľa § 536 a nasl. 
Obchodného zákonníka, rešpektujúcu dobré mravy a všeobecne uznávané obchodné zvyklosti. 
Zmluva nesmie obsahovať ustanovenie, ktoré je v rozpore so zásadami poctivého obchodného 
styku. 

7. Miesto plnenia predmetu zákazky: 

Štatistický úrad SR, Miletičova č. 3, 824 67 Bratislava. 

 

8. Termín plnenia predmetu zákazky: 

Do 31. 12. 2013.  

 

9. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky: 

Odporúča sa. 

Kontaktná osoba: Klára Langerová, tel. 02/50236 450, e-mail: klara.langerova@statistics.sk 
Verejný obstarávateľ umožňuje a odporúča vykonať obhliadku. 
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Záujemca dohodne termín obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky  minimálne jeden deň 
vopred s kontaktnou osobou, ktorou je Klára Langerová, tel.: 02/50236450, e-mail: 
klara.langerova@statistics.sk 

 
  

10. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: 

 
10.1  Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
10.2 Cena za  predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním 

predmetu zákazky. 
10.3  Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke bude vyjadrená 

v EUR s DPH. 
10.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo výške 

ceny bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 
10.5  Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení: 

a) zmluvná cena v EUR bez DPH, 
b) sadzba a výška DPH, 
c) zmluvná cena v EUR s DPH. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
11.1 Predmet zákazky bude financovaný z bežných výdavkov rozpočtu verejného 

obstarávateľa na rok 2013. 
11.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 
11.3 Splatnosť faktúry bude 21 dní od jej doručenia. 

 

12. Podmienky účasti: 

Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať služby (napr. výpis z Obchodného registra, 
výpis zo Živnostenského registra a pod.) uvedený v opise predmetu zákazky. V prípade ak 
úspešný uchádzač predloží v ponuke kópiu dokladu, predloží verejnému obstarávateľovi pred 
podpisom zmluvy originál alebo overenú kópiu dokladu k nahliadnutiu. 

 

13. Obsah cenovej ponuky: 

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
13.1 Identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a 

funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, telefónne číslo, faxové číslo, meno a priezvisko 
kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu). 

13.2 Podrobnú kalkuláciu ceny podľa bodov 3 a 10 tejto výzvy. 
13.3 Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve. 
13.4 Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 

v cenovej ponuke, ktoré podpíše uchádzač alebo osoba oprávnená konať za uchádzača. 
13.5 Doklad podľa bodu 12 tejto výzvy. 

 

14. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk:  

Lehota na predkladanie cenových ponúk - dátum: 17. 5. 2013 do 10.00 h. 

Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: 

Názov: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

Adresa: Miletičova 3 

Obec (mesto): Bratislava 

PSČ: 824 67  
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Kontaktná osoba: Klára Langerová 

Telefón: 02/50236 450 

Fax: 02/50236 715 

E-mail: klara.langerova@statistics.sk 

Ponuky vypracované podľa bodu 13 tejto výzvy môžu byť doručené verejnému obstarávateľovi 
poštou alebo osobne , prípadne naskenované vo formáte pdf a zaslané e-mailom na adresu 
uvedenú v tomto bode. 

 

15. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk: 
15.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH.  
15.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahujúca najnižšiu 

celkovú cenu v EUR s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3 tejto výzvy. 

16. Obchodné podmienky: 

- predmet zákazky bude realizovaný na základe zmluvy o dielo uzavretej  na pokládku 
podlahovej krytiny podľa § 536 a nasl.   Obchodného zákonníka, 

- úspešný uchádzač zrealizuje predmet zákazky po častiach, podľa potrieb verejného 
obstarávateľa do 31. 12. 2013, 

- verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na realizáciu časti zákazky e-mailom, resp. 
telefonicky, vo výzve uvedie predpokladaný rozsah prác, 

- uchádzač vykoná práce do 7 pracovných dní od nahlásenia požiadavky verejného 
obstarávateľa,  

- úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe čiastkových faktúr vystavených úspešným 
uchádzačom po zrealizovaní časti predmetu zákazky, termín splatnosti je 21 dní od dňa jej 
doručenia verejnému obstarávateľovi, 

- celková cena čiastkovej faktúry bude vychádzať z realizovaného množstva prác 
a jednotkových cien podľa ponuky uchádzača,  

- verejný obstarávateľ  neposkytne preddavky, ani zálohové platby, 

- pri omeškaní platby faktúr je dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % 
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania, 

- v prípade nesplnenia si povinností uchádzača v stanovenej lehote, je tento povinný uhradiť 
verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za každý deň 
omeškania, 

- vzťahy zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa 
k predmetu zákazky, 

- zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim 
dňom po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

 

17. Ďalšie doplňujúce údaje: 

 

Zmluvu predloží úspešný uchádzač po oznámení výsledku vyhodnotenia cenových ponúk, 
v ktorej budú zohľadnené obchodné podmienky uvedené v bode 16 tejto výzvy. V prípade, ak 
úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne podpísať zmluvu o dielo na 
predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyzve v poradí druhého uchádzača k podpisu 
predmetnej zmluvy. V prípade, ak aj druhý uchádzač odmietne podpísať zmluvu, verejný 
obstarávateľ vyzve tretieho uchádzača k podpisu zmluvy. 



Príloha č. 1 

 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 

OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

 

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača:  

 
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

 
3. Názov predmetu zákazky: Pokládka podlahovej krytiny 

 

(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta). 

Pol. č. Názov tovaru MJ 
Počet 
MJ* 

Cena za 
MJ 

v eurách 
bez DPH 

Celková 
cena 

v eurách 
bez DPH 

Celková 
cena 

v eurách 
s DPH 

1. 

 
Pokládka podlahovej krytiny  m2 900   

 

2. Lepenie sokla  bm 30    

3. Vyrovnanie drobných nerovností 
v podlahe  

m2 90   
 

Celková cena za predmet zákazky v eurách s DPH  

 

*Počet MJ je stanovený približne, fakturované budú skutočné MJ podľa jednotkových 
cien. 

 

 

 

Dátum: 

 

    _____________________________ 

    Meno, priezvisko a podpis oprávnenej 

     osoby 

 

 

 


