
 

               „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

                              P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

 
 

Výzva na predloženie ponuky 

 
Verejný     obstarávateľ „ MÔJ   DOMOV “,  Zariadenie     sociálnych    služieb    Topoľčany, P. O. 

Hviezdoslava 66, 955  01   Topoľčany   v  rámci   postupu   verejného   obstarávania   podľa  § 117  

zadávanie   zákaziek  s nízkymi   hodnotami  zákona č. 343/2015 Z. z.  o  verejnom   obstarávaní  a 

 o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov  a  smernice NSK  zo dňa 

17.05.2016  a 01.06.2017 Vás týmto vyzýva na predloženie cenovej  ponuky na predmet zákazky: 

 

„Výmena podlahy za PVC linoleum“ 

 
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

 

      Názov:  „MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

      IČO: 42118727  

      Sídlo: P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

      Kontaktná osoba: Ing. Miroslav  Grič 

      Telefón:  038/532 67 50 

   

      e-mail:  moj-domov@moj-domov.sk 

  

      Internetová adresa: moj-domov.sk 

 

2. Predmet zákazky 

 Predmetom  zákazky  s  názvom „ Výmena  podlahy  za  PVC  linoleum“, podľa  Prílohy č.1, 

 špecifikácia predmetu zákazky – krycí list rozpočtu 

 

Je nutná obhliadka a zameranie predmetu zákazky v sídle obstarávateľa na adrese P. O. 

Hviezdoslava 66, 955 01  Topoľčany. 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky 

„MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66 

 955 01 Topoľčany. 

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet: 452 152 00-9   

  

5. Predpokladaná cena 

Hodnota: eur 

 

6.  Obsah ponuky 

a ) Celková cena musí byť konečná, musí obsahovať cenu predmetu zákazky vrátane dopravy, 

 

mailto:moj-domov@moj-domov.sk


demontáže pôvodnej PVC podlahy , montáže novej PVC  podlahy a iné náklady zhotoviteľa 

súvisiace s predmetom zákazky v zmysle špecifikácie premetu zákazky  Príloha č.1. 

 

             Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  

 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu  

uvedie v zložení: 

    -     navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

        -     sadzba  DPH a výška  DPH, 

        -     navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 

nie je platcom DPH,  upozorní. 

 

 

       a)  Úradne   osvedčená   fotokópia   aktuálneho d okladu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona  

            o VO  343/2015 – je   oprávnený   dodávať tovar,   uskutočňovať  stavebné  práce alebo  

            poskytovať  službu  -  dokladom    o   oprávnení    podnikať   (predmet   činnosti   musí  

            byť   v    súlade   s predmetom   zákazky)   alebo   dokladom   o zapísaní  v profesijnom  

            zozname vedenom   profesijnou organizáciou nie staršom ako tri mesiace 
   b) Príloha č. 1 

   c) Príloha č. 2 

   d) Návrh zmluvy  o dielo 

 

7. Predloženie ponuky 

 

a) ponuku predložiť v uzatvorenej obálke s uvedenou adresou odosielateľa na adresu:  

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

označenie ponuky: NEOTVÁRAŤ „Výmena podlahy za PVC linoleum“ 
 

b) lehota na predkladanie ponúk: 27.07.2018  do 15.00 hod 

c) otváranie obálok:  30.07.2018  o 08.00 hod.  

 

Ponuka bude predložená osobne alebo poštou. 

 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia.  

 

8. Trvanie zmluvy 

       Výsledkom zadania zákazky bude uzatvorenie rámcovej zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

 

9. Kritérium na hodnotenie 

 Najnižšia cena s DPH.  

 

10. Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami: 

Ing. Miroslav  Grič 

 Kontakt: 038/ 53 267 50 

 



11.  Ďalšie informácie   

  Na základe určených kritérií na vyhodnotenie ponúk bude určený úspešný uchádzač, s ktorým       

bude uzatvorený zmluvný vzťah. 

 

  Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, bude oznámený   

výsledok poštou. Uchádzači, nemajú nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s prípravou 

a doručením ponuky. 

 

Štatutárny zástupca organizácie   

Ing. Viera Bútorová, riaditeľka 

 

 

       Topoľčany, 23.07.2018  

 

 

 



 
 

 

Príloha č. 1  –  zhotoviteľa:                                     

 

                        Špecifikácia predmetu zákazky – krycí list   rozpočtu, podrobný harmonogram prác  

                        na dobu realizácie diela:   Výmena podlahovej krytiny na budove  „ A“                    

        

           

MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb, P.O. 

Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany  

     

 

Špecifikácia predmetu zákazky – krycí list rozpočtu, podrobný 

harmonogram prác 

m.j. Výmera Cena za 

jedn. bez 

DPH 

Cena 

spolu bez 

DPH 

Cena spolu/ 

s DPH 

Dodávka vysokozaťažové PVC novoflor extra 2,0 mm  TR34/43 m2      2 135    

Montáž PVC vrátane lepidla , zvarovacej šnúry a zvárania m2      2 032    

Brúsenie podkladu pred apl . nivel .stierky m2      2 032    

Vysprávkové práce na podklade pred nivel. stierkou /25% plochy/  

m2 

 

       508 

   

Dodávka rýchlej samonivelačnej. stierky vrátane penovej hmoty 

do  hr.3 mm 

m2      2 032    

Montáž samonivelačnej.stierky m2      2 032    

Dodávka soklíka vrátane prvkov plast 6 cm  bm  2 133    

Montáž soklíka bm      2 133    

Demontáž pôvodnej PVC z plôch lepeného na podložku m2      2 032    

Odvoz a likvidácia odpadu m2      2 032    

Doprava ks       1    

Dodávka prechodových profilov vo dverách ks         105    

Montáž prechodových profilov vo dverách vstupy ks         105    

Suma  celkom:        

 
 
Vypracoval:                                                                                                                     V ..........................................., dňa  



Výzva na predkladanie ponúk –  podla § 117 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podla    zákona o VO 

č. 343/2015 Z.z. 
 

Príloha č.2 

 

PONUKA 

 

predložená  na predmet zákazky 

 

„Výmena podlahy za PVC linoleum“ 

 
pre verejného obstarávateľa 

 
„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

P. O. Hviezdoslava 66,  955 01 Topoľčany 

 

Predkladá uchádzač 

 

Obchodný názov 

uchádzača 
 

Adresa sídla  

IČO  

IČ DPH SK 

(ak uchádzač nie je 

platcom DPH, 

upozorní) 

 

Meno štatutárneho 

zástupcu uchádzača 
 

Kontaktná osoba 

pre účely tohto 

verejného 

obstarávania 

 

Kontakty 
Štatutárneho zástupcu 

uchádzača 

Kontaktnej osoby 

uchádzača pre účely tohto 

verejného obstarávania 

Telefón ( mobilný )   

Fax   

E-mail  

Internetová adresa 
  

 

 

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

   

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

                                                                                                         ( titul, meno, priezvisko štatutárneho 

                                                                                                                     zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby     

       k podpisu jeho funkcia a podpis ) 

                                                  Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 



Výzva na predkladanie ponúk –  podla § 117 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podla    zákona o VO 

č. 343/2015 Z.z. 
 

Príloha  č.2 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 

OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Verejný obstarávateľ 

„MÔJ DOMOV", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

P. O. Hviezdoslava 66,  955 01 Topoľčany 

 

Predmet zákazky  

„Výmena podlahy za PVC linoleum“ 

 
 

 

Uchádzač ....................................................................................................................................... 
     (Obchodné meno a sídlo uchádzača) 

 

 

Kritéria na hodnotenie ponúk 

 

Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH ..................  
(vrátane nákladov s dodávkou tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky) 

 

 

 

 

 

 

 

Celková cena za predmet zákazkyv € s DPH  

(vrátane nákladov s dodávkou tovaru a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním 

predmetu zákazky) 

 

 

 

 

 

 

V .............................. dňa .................... 

 

        

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

                                                                                                         (titul, meno, priezvisko štatutárneho 

                                                                                                                     zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby 

       k podpisu jeho funkcia a podpis ) 

        Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 

  



 
 
 
 

 

 ZMLUVA O DIELO  

 (ďalej len zmluva) 

 

uzatvorená   podľa      § 536  a nasledne zákona č. 513/1991 Zb.   Obchodného     zákonníka v znení 

neskorších predpisov a  § 3 ods. 3 zákona    č. 343/2015 Z.z.  o  verejnom  obstarávaní   a   o zmene  

a   doplnení    niektorých    zákonov   v   znení   neskorších    predpisov  medzi   týmito  zmluvnými 

stranami v čl. I. tejto zmluvy. 

 

Článok I.   

Zmluvné strany 

 

   Objednávateľ:      “MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

                                   Sídlo: P.O. Hviezdoslava  66, 955 01  Topoľčany 

                 Zastúpený:   Ing. Viera Bútorová , riaditeľka 

                 IČO: 42118727  

                 DIČ: 2022567723  ( kupujúci nie je plátca DPH )    

                 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

                 IBAN: SK10 8180 0000 0070 0032 4613 

                 BIC/SWIFT: SPSRSKBA     

                                   (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

 Zapísaný v Registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianského 

samosprávneho  kraja, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, Reg. číslo: 150   

                          (ďalej len „odberateľ“) 

 

 

    Zhotoviteľ:         

                                   Sídlo:  

                                   V zastúpení:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

IBAN: 

BIC/SWIFT:  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

                                                                       Článok  II. 

                                                                       Preambula 

 

       Objednávateľ    na    obstaranie   predmetu  tejto zmluvy použil  postup  verejného obstarávania  

       podľa § 117  zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  

       zákonov  a znení   neskorších   predpisov, ktorého   právoplatným   víťazom   sa stal zhotoviteľ. 

       Objednávateľ    má    záujem   na   odbornom   a kvalitnom   zabezpečení    diela     spočívajúci  

       v splnení  predmetu  tejto   zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne  poverení  

       zamestnanci    sú    odborne    kvalifikovaný  a    spôsobilí    k    vykonaniu  tohto   diela  podľa  

       slovenských právnych  predpisov a noriem a toto  dielo objednávateľovi ponúka.                                                                

 



 
 
 
 

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

1.  Predmetom   tejto    zmluvy    je  záväzok    zhotoviteľa    vykonať  pre objednávateľa dielo, 

     pričom sa jedná o  „Výmenu podlahy za PVC linoleum podľa špecifikácie “.     

 

 

      2.  Zhotoviteľ   sa    zaväzuje, že    na     základe     cenovej    ponuky, ktorá     bola     vybraná  

           objednávateľom    ako    najvýhodnejšia ,    vykoná   dielo  na   svoje   náklady  a  na  svoje  

           nebezpečenstvo v dojednanom čase. 

 

      3.   Objednávateľ  sa   zaväzuje, že   dokončené   dielo   prevezme   a zaplatí za jeho zhotovenie  

            cenu dohodnutú zmluvnými stranami. 

 

      4.   Miesto     plnenia diela:       "MÔJ DOMOV",       ZSS    Topoľčany,   P.O. Hviezdoslava 66,  

            955 01   Topoľčany. 

 

 

  

Článok IV. 

 Čas plnenia  

    1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje , že dodá objednávateľovi predmet plnenia „ Výmenu  podlahy za  

          PVC linoleum „  v termíne   od ............... do  ..................              

 

      2.   Zhotoviteľ vykoná dielo   v mieste  jeho  plnenia. 

 

      3.  Objednávateľ        sa      zaväzuje, že       vykonané       dielo        prevezme     a       zaplatí  

            zhotoviteľovi dohodnutú cenu.  

 

  Článok  V. 

Cena 

 

       1.  Cena za  zhotovenie   predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III  tejto   zmluvy je stanovená  

            dohodou      zmluvných        strán    v     zmysle         zákona   č. 18/1996    Z. z.   o cenách, 

            v znení neskorších predpisov :    

 

       2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku III. pozostáva: 

 

   Z ceny  za všetky práce a dodávky  spolu bez DPH :     

   hodnota DPH:           

   cena celkom vrátane DPH:         
        

            Slovom:   štyridsaťdeväťtisíctristopädesiat eur  tridsaťšesť centov                                

 

      Táto cena je konečná a nemenná.  

 

       3.  V cene podľa tohto článku bodu 2   sú    obsiahnuté   aj  náklady na vybudovanie staveniska,  

            prevádzku, odvoz  odpadu, vypratanie    zariadenia   staveniska,  náklady   na    zásobovanie  

            staveniska     vrátane     iných    nákladov zhotoviteľa. 



 
 
 
 

 

Článok VI.  

Platobné podmienky 

     1.   Cenu   za vykonané   dielo   uhradí   objednávateľ  na základe  faktúry  zhotoviteľa. Faktúru  

           zhotoviteľ vystaví v dvoch vyhotoveniach objednávateľovi. 

     2.   Lehota splatnosti faktúry je  30 dní odo dňa jej doručenia.  

 

 

Článok VII. 

Možnosť odmietnuť predmet zmluvy 

     1.  Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania 

          kvalitatívnych podmienok pri realizácií diela. 

 

     2.  Objednávateľ   má    právo dielo    neprevziať    najmä   v prípade, ak vady diela budú takého 

          charakteru,  že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude  

          ohrozené alebo podstatne zhoršené.  

 

     3. Pre   potreby tejto   zmluvy a výkladu   jej ustanovení   sa   vadou rozumie odchýlka v kvalite, 

          kvantite a parametroch diela, ktoré sú    určené    všeobecne záväznými technickými normami  

          a predpismi. 

 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady a záruka 

 

  1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a že počas 

záručnej doby bude mať predmet  zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve. 

 

  2.   Zhotoviteľ   zodpovedá    za   vady, ktoré    má  dielo  v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

        Na   vady   predmetu   zmluvy   zrejmé   už   pri   preberaní   objednávateľ  písomne  upozorní  

        zhotoviteľa. 

 

  3.   Záručná   doba   na   dodané   dielo  je  60   mesiacov  a  začína    plynúť   odovzdaním   diela 

        zhotoviľom objednávateľovi. 

 

  4.   Zmluvné     strany   sa     dohodli, že   v prípade, že   sa   na  predmete  zmluvy   vyskytne vada  

        počas    záručnej   doby   má    objednávateľ    právo   požadovať  od   zhotoviteľa  bezodplatné 

        odstránenie vady  a zhotoviteľ je povinný vadu na predmete zmluvy bezodplatne odstrániť. 

        

 

  5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez   zbytočného odkladu, do  

       7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť  

       v dohodnutej dobe. 

 

 

Článok IX. 

 Zmluvné pokuty a sankcie 

 

  1.  Ak   zhotoviteľ   bez   zavinenia   objednávateľa   nesplní   predmet zmluvy  uvedený v Čl.III.      



 
 
 
 

 

       v   dohodnutom termíne, zaplatí   zmluvnú   pokutu    vo výške 0,02% z    dohodnutej ceny za    

       každý deň omeškania.  

 

  2.  Objednávateľ    zaplatí     úrok     z     omeškania    vo výške   0,02 % z dlžnej sumy v prípade    

        omeškania  so zaplatením faktúry za každý deň omeškania. 

 

   

 

Článok X. 

Odstúpenie od zmluvy                                                                                                   

 

  1.  Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, najmä ak:  

                                                               

         a. zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý        

neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,  

                                                               

      b.   zhotoviteľ porušuje   svoje   povinnosti    vyplývajúce   z tejto    zmluvy   opakovane alebo  

            úmyselne. 

 

                                                                        Článok    XI. 

        Spoločné a záverečné ustanovenia. 

 

    1. Zmluva  sa uzatvára na dobu určitú odo dňa objednania  diela objednávateľom a jeho 

odovzdanie  zhotoviteľom od  ..............  do  .................... 

 

    2.  Zmluvu je možné meniť len písomnou formou. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa 

vzťahujú ustanovenia § 536 a následne platného Obchodného zákonníka. 

 

    3. Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ tri 

a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

 

    4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom  v tejto zmluve. 

 

    5.  Zmluva     nadobúda   platnosť   dňom   podpisu   obidvomi   zmluvnými   stranami a účinnosť    

         dňom nasledovným o zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 

 

 

 

     

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

 

 

 

 

 

      ––––––––––––––––––––––––––                              ––––––––––––––––––––––––– 

                                                  

               zhotoviteľ                                                                             objednávateľ     

                                                                                            Ing. Viera Bútorová – riaditeľka 

 



 
 
 
 

 

Príloha – zhotoviteľa: 

 

MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb, P.O. 

Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany  

     

 

Špecifikácia predmetu zákazky – krycí list rozpočtu, 

podrobný harmonogram prác 

m.j. Výmera Cena za 

jedn. bez 

DPH 

Cena 

spolu bez 

DPH 

Cena 

spolu/ s 

DPH 

Dodávka vysokozaťažové PVC novoflor extra 2,0 mm  

TR34/43 

m2      2 135    

Montáž PVC vrátane lepidla , zvarovacej šnúry a zvárania m2      2 032    

Brúsenie podkladu pred apl . nivel .stierky m2      2 032    

Vysprávkové práce na podklade pred nivel. stierkou /25% 

plochy/ 

 

m2 
 

       508 
   

Dodávka rýchlej samonivelačnej. stierky vrátane penovej 

hmoty do  hr.3 mm 

m2      2 032    

Montáž samonivelačnej.stierky m2      2 032    

Dodávka soklíka vrátane prvkov plast 6 cm  bm  2 133    

Montáž soklíka bm      2 133    

Demontáž pôvodnej PVC z plôch lepeného na podložku m2      2 032    

Odvoz a likvidácia odpadu m2      2 032    

Doprava ks       1    

Dodávka prechodových profilov vo dverách ks         105    

Montáž prechodových profilov vo dverách vstupy ks         105    

Suma  celkom:        

 

 

Vypracoval:                                                                               V .................................., dňa  
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