
Výzva na predkladanie cenových  ponúk 

Prieskum trhu 

 

Verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou,  v zmysle 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:    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 
Sídlo organizácie:   Tylova 21, 831 04 Bratislava                   

Zastúpený:    PaedDr. Renáta Balážová                       

IČO:              30843251 

DIČ:    2020872601                                 

Kontaktná osoba:     Andrea Šalkovičová    
Tel:    02/444 58 729         

E-mail:    salkovicova@dssintegra.sk, dssintegra@dssintegra.sk 
  

2. Predmet zákazky: 
      2.1 Názov zákazky: Výmena podlahovej krytiny  
      2.2 Druh zákazky: nákup, služba 

      2.3 Miesto poskytnutia zákazky: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, Tylova 21,    

            831 04 Bratislava  

 2.4  Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorený zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom v zmysle      
        požiadaviek a podmienok obstarávateľa, uvedených a zakotvených vo všetkých bodoch  v tejto výzve. 

 2.5 Lehota viazanosti cenových ponúk bude platná minimálne do 05/2019.      

 2.6 Pre odber bude vystavená objednávka, ktorá bude doručená (odovzdaná) dodávateľovi. Realizácia  

       musí byť vykonaná  do 14 kalendárnych dní po obdŕžaní objednávky. 

                             

3. Stručný opis zákazky :   
3.1 Opis zákazky:  

  Nákup a položenie PVC krytiny 
- hrúbka  PVC 2,0 mm (parketový vzor) 

- 85 m
2 

 Práca 
- Strhávanie starej podlahovej krytiny  

- Odvoz a likvidácia starého PVC 

- Výspravkové práce po strhávaní 

- Nivelačný materiál + Nivelizácia podlahy 

- položenie podlahovej krytiny v zmysle technologického postupu  

3.2 Komplexnosť ponuky a variantnosť ponuky : 

                Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky:  
do 1 850,00 € bez DPH  

 

5. Podmienky financovania predmetu zákazky: 
5.1 predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov z rozpočtu na rok 2019 
5.2 verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby 

5.3 platba za predmet obstarávania bude realizovaný bezhotovostným platobným stykom ( bankovým 

      prevodom) na základe  vystavenej faktúry,  

5.4 faktúra bude vystavená po realizácií predmetu obstarávania  

5.5 splatnosť faktúry nemôže byť kratšia ako 14 dní od doručenie faktúry objednávateľovi  

 

6. Podmienky účasti uchádzačov 
6.1 Doklad oprávnení (oprávnenie poskytovať predmet zákazky – výpis z obchodného registra) 

6.2 Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s uvedenými požiadavkami a podmienkami v tejto výzve 

6.3 Cenová ponuka musí obsahovať – podrobný nacenený predmet zákazky  
6.4 Ponuka musí byť v slovenskom jazyku 
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7. Poskytovanie súťažných podkladov: 
Na adrese uvedenej v bode 1. na základe písomnej žiadosti uchádzača  

 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk: 

Do 25.03.2019 do 12:00 hod. na adresu uvedenú v bode 1. 

v zalepenej obálke s heslom: „  – „.Výmena podlahovej krytiny - NEOTVÁRAŤ“ 

 

9. Otváranie obálok s ponukami: 

Dňa 25.03.2019 o 13,00 hod. na adrese:   Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, 

       Tylova 21, 831 04 Bratislava 

       kancelária p. riaditeľky 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
10.1 komplexnosť predmetu obstarávania 

10.2.najnižšia cena ponuky na celý predmet obstarávania s dopravou 

             10.3 termín dodania od objednávky 

 

11. Náklady na ponuku 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania tejto zákazky.  

 

12. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo oznámiť výsledok prieskumu len úspešnému  uchádzačovi. 

Úspešnému  uchádzačovi  bude zaslaná objednávka. 

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

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.  

Verejný obstarávateľ neprijme ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného 

cenového rozpätia. 

Verejnému obstarávateľovi z tohto postupu zadávania zákazky nevyplýva povinnosť uzatvoriť 

zmluvu. 

 

V Bratislave,    15. 03. 2019 

                                                                       

            PaedDr. Renáta Balážová 

Riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 


