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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Trnavský samosprávny kraj          

Zastúpený: Mgr. Jozef Viskupič - predseda TTSK                    

IČO: 37 836 901                                              

Sídlo organizácie: Starohájska 10, 917 01 Trnava                  

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Hulín, Ing. Michaela Minárová 

Tel: 033/5559521 

e-mail: vo@trnava-vuc.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

Názov zákazky: Sadrokartón strop a priečka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 

45213150-9 Stavebné práce na kancelárskych budovách 

            

3.  Opis a špecifikácia predmetu zákazky:  

Stavebné práce na realizáciu Sadrokartónového stropu a priečky na úrade TTSK  v kancelárii 

Župana sa budú realizovať v zmysle výkazu výmer a pozostávajú z: 

 demontážnych prác vrátane odvozu a uskladnenia sute 

 zateplenie stropu  

 parozábrana  

 nový sadrokartónový podhľad  

 sadrokartónová priečka vrátane púzdier pre posuvné dvojkrídlové dvere. 

 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zákazka bude zadaná na 

základe objednávky 

 

5. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác: 

Miesto: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 

Termín uskutočnenia stavebných prác: do 1 kalendárneho týždňa odo dňa doručenia 

objednávky  

 

6. Komplexnosť dodávky:   

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 7.204,43 Eur bez DPH 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk:   

Do 22.08.2018 do 09:00 hod. na e-mailovú adresu vo@trnava-vuc.sk označenú heslom 

„Sadrokartón strop a priečka – cenová ponuka“ 
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9. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov rozpočtu verejného obstarávateľa. Splatnosť 

faktúr je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

10. Podmienky účasti uchádzačov:  

Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 

profesijného alebo obchodného registra 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:  

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 

ods. 1 písm. e)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – je oprávnený uskutočňovať stavebné 

práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.  

 

11. Požiadavky na obsah ponuky: 

1. Identifikačné údaje uchádzača 

2. Cenová ponuka uchádzača – návrh na plnenie stanoveného kritéria 

3. Ocenený výkaz výmer 

Doklady musia byť predložené v štátnom jazyku. Cenová ponuka musí byť podpísané 

štatutárnym zástupcom uchádzača 

 

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:   
najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH   

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke) 

 

14.  Ďalšie informácie:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj 

vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 

nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 

 

 

Príloha 

Cenová ponuka 

Výkaz výmer 

 

V Trnave, dňa 17.08.2018 

 

                                             v.r. 

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

                                                                                              Mgr. Július Fekiač  

                                                                         riaditeľ Úradu Trnavského samosprávneho kraja 
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Príloha č.1 

 

CENOVÁ PONUKA 

 

 

Predmet obstarávania: Sadrokartón strop a priečka 

 

Uchádzač:  

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 

Názov: ........................................................................ 

 

 

Adresa: ........................................................................ 

 

 

IČO: ........................................................................ 

 

 

Telefón            ........................................................................ 

 

 

 

 

    (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke) 

  

 

Cena obsahuje všetky náklady spojené s uskutočnením stavebných prác. 

 

 

 

V ................................, dňa ..................... 

 

 

 

 

 

 

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

                                podpis a pečiatka uchádzača  

   (v súlade so zápisom v obchodnom  

registri, resp. v živnostenskom registri) 

 

 

 

 

 

 

Zoznam položiek  

 

Celková cena bez DPH 

v Eur 
DPH v Eur 

 

Celková cena 

s DPH v Eur 

 

Cena za celý predmet zákazky    


