
 
 

 

 
OPRAVA 

Výzva na predloženie ponuky 
 

SENIOR DOBRÁ NIVA n.o., Ul Slobody 364/122, 96261 Dobrá Niva, IČO: 45023395, DIČ: 
2023542807 

 

  
 

Názov,  
sídlo - Adresa vybraného dodávateľa  

 
  
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

SENIOR DOBRÁ NIVA n.o., ako obstrávateľ v zmysle § 8 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 

„Výmena okien v objekte HOSPIC ĽUBIETOVÁ“ 

1. Identifikácia obstarávateľa:  

Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: SENIOR DOBRÁ NIVA n.o. 

Sídlo:       Ul. Slobody 364/122, 96261 Dobrá Niva 

Štatutárny zástupca:      Vladimíra Balážová 

IČO:            45023395 

DIČ:              SK2023542807 

IČ DPH:        nie je platca 

Tel.:              0902374738 

Fax:              nie je 

E-mail:          info@hospiclubietova.sk 

Internetová stránka:     www.hospiclubietova.sk 

Bankové spojenie:       ČSOB a.s. 

Číslo účtu.:                      IBAN SK6075000000004020609196 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: HOSPIC ĽUBIETOVÁ, Ľubietová 448, 976 55 Ľubietová 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Július Ernek 
Predmet obstarávania:(predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky) výmena okien a dverí 
v objete Hospicu Ľubietová.  

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

(uviesť typ zmluvy napr.: Kúpna zmluva, Zmluva o dielo, Mandátna zmluva .... )  Zmluva o dielo 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): (uviesť podrobný opis) Predmetom 
zákazky sa rozumie realizácia stavebných prác súvisiacich s realizáciou výmeny okenných 
konštrukcií, ako a iných ďalších otvorových konštrukcií, ktoré sú v havarijnom stave ohrozujúcom 
zdravie a životy osôb pohybujúcich sa v objekte v zmysle výkazu výmer - zadanie.  Súčasťou 
zákazky je demontáž výplní otvorov, odvoz a uloženie na skládku (prípadne iná likvidácia v súlade 
so zákonom), dodanie nových okenných a dverových konštrukcií, technické parametre ktoré budú 
vyžadované: 6 komorový, farba biela, K 0,5, skladba 4-18 C3-4-18 CS 4 s teplým rámčekom TGI, 
podkladový profil 30 mm, ich montáž, murárske vysprávky vrátane maľovania, ako aj dodanie a 
montáž okenných žalúzií interiérových.  

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  (uviesť cenu v EUR bez DPH) 53601,73 EUR 
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7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: (uviesť presné miesto dodania,. ) HOSPIC 
ĽUBIETOVÁ, Ľubietová 448, 976 55 Ľubietová 

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: (uviesť lehoty 
podľa druhu zákazky) 60 dní odo dňa účinnosti zmluvy o dielo 

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: (uviesť napr.: bez úhrady, sú 
súčasťou výzvy) súčasť výzvy ako jej príloha 

10. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program  

11. Lehota na predloženie ponuky: (uviesť dátum a čas) 11.10.2021 

12. Spôsob predloženia ponuky: emailom na adresu: julius.ernekii@gmail.com alebo písomne na 
adresu HOSPIC ĽUBIETOVÁ, Ľubietová 448, 976 55 Ľubietová. Z dôvodu, že ide o zdravotnícke 
zariadenie nepoužije sa osobné doručenie ponuky.  

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
(uviesť kritéria a pravidlá a spôsob ich uplatnenia) najnižšia cena 

14. Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia ponuky, 
možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,) ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom 
jazyku, čitateľná, listy ponuky musia tvoriť neoodeliteľný celok, postačuje jedno vyhotovenie, ponuka 
musí byť označená „súťaž, neotvárať“, variantné riešenia sa nepripúšťajú , v prípade elektronickej 
ponuky, táto musí byť vypracovaná v needitovateľnom formáte, odporúčame formát pdf 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod. s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá . 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať 
podľa určených kritérií) – vyplnený výkaz výmer  - zadanie s jasným rozlíšením ceny 
s DPH a cen bez DPH 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. 
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u 
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že 
uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného 
obstarávateľa.  

15. Otváranie ponúk: (uviesť dátum, čas a miesto) 29.09.2021 o 7,30 hod , Hospic Ľubietová, 
Ľubietová 448 

16. Postup pri otváraní ponúk: (uviesť komu bude umožnená účasť na otváraní ponúk a za akých 
podmienok) účať na otváraní obálok a emailov bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložia 
ponuku v rámci tohto verejného obstarávania riadne v súlade so zákonom a podmienkami tohto 
verejného obstarávania a načas, prípadne osoby ktoré budú disponovať originál plnou mocou na ich 
zastupovanie v danej veci, alebo generálnou plnou mocou 

17. Lehota viazanosti ponúk: (uviesť dátum) 1.12.2022 

Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: (uviesť meno, priezvisko, titul a kontakt 
na poverenú osobu k realizácií verejného obstarávania) Mgr. Július Ernek, email: 
julius.ernekii@gmail.com 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Termín a podmienky ohliadky miesta realizácie je možné dohodnúť na emailovej adrese 
julius.ernekii@gmail.com, 0902374738 v čase pracovných dní od 8,00 hod do 17,00 hod. .  Ohliadka 
je možná len v pracovných dňoch a len do dňa predchádzajúcemu poslednému dňu na predkladanie 
ponúk.  
 

- V prípade otázok týkajúcich sa vysvetľovania tohto verejného obstrávania: 
julius.ernekii@gmail.com, 0902374738 v čase pracovných dní od 8,00 hod do 17,00 hod..  

 
S úctou,        10.09.2021 Mgr. Július Ernek, v.r. 

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

Dátum, podpis, pečiatka 
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Prílohy:  
Príloha č.1 - „vzor Zmluvy“ , výkaz výmer zadanie 


