
                 „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

                              P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany 

 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu 

 
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  účinnej 

od dňa  01.05.2019  Vás týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu  na predmet 

zákazky: 

 

                 „Stavebné úpravy – prevádzka Prašice“ 

 
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 „ Stavebné úpravy – prevádzka Prašice“ je: 

 

- Oprava havarijného stavu vodovodného a kanalizačného potrubia šatní 

- Oprava havarijného stavu sociálneho zariadenia kancelárie a inšpekčnej izby 

- Opravy havarijných stavov sociálnych zariadení klientov  

- Opravy a úpravy sociálnych zariadení a časti ubytovacích priestorov klientov v súlade 

s Vyhláškou 210/2016 Z. z. 

 

3. Je nutná obhliadka priestorov a fyzické zameranie 

 

      Kontaktná osoba : Ing. Miroslav Grič 

      Telefon: 038/ 532 67 50, kl.14 

       

4. Miesto dodania predmetu zákazky 

„MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, Slnečná 734/108, Prašice 

 

5.  Obsah ponuky 

a) Celková cena musí byť konečná, uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená   

      v EUR bez DPH .              

 

mailto:moj-domov@moj-domov.sk


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. 

 

b) Úradne osvedčená fotokópia aktuálneho dokladu 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. 

c) Návrh zmluvy o dielo 

 

 

6. Predloženie ponuky 

 

Cenové ponuky zasielajte na:  miroslav.gric@moj-domov.sk   do    17.12.2020, do 15.00 h  

  

 
 

7. Vyhodnotenie prieskumu trhu môže viesť k uzatvoreniu zmluvy o dielo s uchádzačom,  

             ktorý predložil najnižšiu cenu.    
 

  

8.  Kritérium na hodnotenie 

       Najnižšia cena s DPH.  
 

     Štatutárny zástupca organizácie   

     Ing. Viera  Bútorová, riaditeľka 

 

 

            Topoľčany, dňa  15.12.2020 
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