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Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 
podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

 

1 Identifikácia verejného obstarávateľa 

 Názov:    Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre 

 IČO: 00166197  

 Sídlo:  Rázusova 9, 949 55  Nitra 

 Kontaktná osoba:  Mária Lányiová 

 Telefón:  037/7752 210 

 Fax:  037/7752 269 

 Elektronická pošta:  maria.lanyiova@statistics.sk 

 Internetová adresa:  www.susr.sk 

 

2 Predmet zákazky 

 Stavebný dozor pri výstavbe novej plynovej kotolne v administratívnej budove 
pracoviska ŠÚ SR v Nitre 

 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky) 

 Odborný stavebný dozor pri výstavbe novej plynovej kotolne v administratívnej budove ŠÚ SR 
– PRA ŠÚ SR v Nitre. Budova je stavebnej konštrukcie typu „BAUMS“. Vybudovanie novej 
plynovej kotolne sa bude týkať vybudovania nízkotlakového pripojovacieho plynovodu, 
vybudovanie odberného meracieho zariadenia spotreby plynu, areálový NTL plynovod, kotolňa, 
výmena radiátorov, vyregulovanie systému. Zákazka pozostáva zo stavebného dozoru pri 
výstavbe novej plynovej kotolne podľa projektovej dokumentácie a stavebného povolenia.  

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

 Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

5.  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný predmet      

 71520000-9 - Stavebný dozor 

 71521000-6 - Stavebný dozor na stavenisku 

 

6. Typ zmluvy  

 Zmluva uzatvorená podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka 



 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

7.  Miesto plnenia predmetu zákazky 

 Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre 

 Rázusova 9, 949 55 Nitra 

 

8.  Termín plnenia predmetu zákazky 

   60 dní od podpisu zmluvy 

 

9. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky 

9.1  Odporúča sa. Kontaktná osoba: Mária Lányiová, tel: 037/7752 246, elektronická pošta: 
maria.lanyiova@statistics.sk Verejný obstarávateľ umožňuje a odporúča vykonať obhliadku. 

 

9.2  Obhliadka miesta sa uskutoční na Štatistickom úrade SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre, 
Rázusova 9, 949 55 Nitra v dňoch od 01. 10. 2013 a 03. 10. 2013 v čase od 9,00 hod. do 
12,00 hod.  

9.3.  Záujemca dohodne termín obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky minimálne jeden deň 
vopred s kontaktnou osobou, ktorou je Mária Lányiová, tel: 037/7752246, elektronická pošta: 
maria.lanyiova@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 eurách s DPH. 

10.4 Navrhovaná cena musí byť uvedená v zložení: 

a) zmluvná cena bez DPH, 

b) sadzba a výška DPH, 

c) zmluvná cena s DPH. 

10.5 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. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  

11.1 Predmet bude financovaný z prostriedkov 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. 
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12. Podmienky účasti 

12.1 Uchádzačom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá predloží doklad o oprávnení 
poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na 
uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky.  

12.2 Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na stavebný dozor. 

12.3 Uchádzač predloží v ponuke kópie dokladov požadovaných v bodoch 12.1 a  12.2  Úspešný 
uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi pred podpisom zmluvy originály dokladov 
uvedených v bodoch 12.1 a 12.2 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  adresu elektronickej pošty. 

13.2 Kalkuláciu ceny podľa bodu 10 tejto výzvy. 

13.3 Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve. Vyhlásenie 
musí byť podpísané uchádzačom.  

13.4 Čestné vyhlásenie uchádzača, o pravdivosti a úplnosti  všetkých dokladov  a údajov uvedených  
v cenovej ponuke, ktoré podpíše uchádzač alebo osoba oprávnená konať za uchádzača. 

13.5   Doklady podľa bodu 12 tejto výzvy.  

 

14. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk  

 Lehota na predkladanie  cenových ponúk  

 dátum:    04. 10. 2013  čas: 10:00  

 Adresa, na ktorú sa majú  cenové ponuky doručiť: 

 Názov:  Štatistický úrad SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre 

 Obec (mesto):  Nitra  

 PSČ:  949 55 

 Ulica:   Rázusova 9 

 Kontaktná osoba: Mária Lányiová 

 Telefón:  037/7752246 

 Fax:  037/7752269 

 Elektronická pošta: maria.lanyiova@statistics.sk 

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

 

15. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk 

15.1   Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v eur s DPH. 

15.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje najnižšiu celkovú cenu 
v eur s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3 tejto výzvy. 
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16. Obchodné podmienky: 

- predmet zákazky bude realizovaný na základe zmluvy uzatvorenej podľa § 269 ods.2 
Obchodného zákonníka, 

- úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe predložených faktúr resp. faktúry, 

- verejný obstarávateľ neposkytne preddavky, ani zálohové platby, 

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

- v prípade nesplnenia si povinnosti 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,  

- podpísaná zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR. 

  

17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk 

17.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

17.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá.  

17.3 Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že neuspel, dôvody neprijatia jeho 
ponuky a identifikáciu úspešného uchádzača. 

 

18.  Ďalšie informácie   

         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. 

 


