
 

Výzva na predloženie ponuky (Prieskum trhu) 

 

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: Domov dôchodcov 
Sídlo: Pažítková ul. č. 2 
PSČ: 821 01   
Mesto/obec: Bratislava   
Štát: Slovenská republika  
IČO: 00226 840 
Telefón: +421 2 43634427  
Kontaktná osoba:  
Mgr. Henrieta Hodáková 
mailto:henrieta.hodakova@ddpazitkova.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky 
„Kamerový systém - exteriér DD Pažítková“ 

3. Druh zákazky 
Hlavný CPV kód45315100-9 Elektrotechnické inštalačné práce 
Doplňujúce CPV kódy:  
45215212-6 Stavebné práce na domovoch dôchodcov 
 

4. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava 
 

5. Opis predmetu zákazky, technická špecifikácia a jeho rozsah 
Účelom stavby je zabezpečiť monitorovanie exteriérových priestorov Domova dôchodcov, Pažítkova 2. 

Predmetný objekt sa nachádza na Pažítkovej ulici č. 2 , 821 01 Bratislava Ružinov.  

Investorom predmetnej rekonštrukcie je Domov dôchodcov so sídlom Pažítková 2, 821 01 Bratislava – 
Ružinov. 
 
Stavebné práce na úseku sa požaduje realizovať  v súlade s technickými a zákonnými normami. Verejný 
obstarávateľ odporúča všetkým potenciálnym záujemcom, aby sa zúčastnili obhliadky miesta realizácie 
stavebných prác, tak aby mohli kvalifikovane pripraviť cenovú ponuku (výkaz výmer) Uchádzačom ocenený 
výkaz výmer predložený v rámci tohto prieskumu trhu sa stane súčasťou Zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom 
tohto verejného obstarávania. 
 

6. Lehota na poskytovanie predmetu zákazky: 
15.11.2018 
 

7. Predkladanie ponuky 
               Záujemca/uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na  

celý predmet zákazky. Predmet zákazky sa nesmie deliť. Verejný obstarávateľ nepripúšťa žiadne varianty.  

 

8. Lehota na predkladanie ponúk:  
Do 11.10.2018 
Ponuky doručovať osobne, poštou alebo  na e-mailovú adresu: mailto:henrieta.hodakova@ddpazitkova.sk 
v lehote na predkladanie ponúk 
 

9. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (živnostenské 
oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa 

Domov  dôchodcov 

 

mailto:henrieta.hodakova@ddpazitkova.sk
mailto:milan.zelenik@ddpazitkova.sk


osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí 
byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača 
 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
najnižšia celková cena za realizáciu diela v EUR bez DPH 
 

11.  Typ zmluvy:  

zmluva o dielo 

 
12. Ďalšie informácie  

Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku. 
 

13. Obsah ponuky: 

-doklad/y preukazujúce osobné postavenie, 
-ocenený výkaz výmer, kde budú uvedené všetky konkrétne značky/typy materiálov/výrobkov v súlade s 
opisom predmetu zákazky uvedeným v tejto výzve  

 
14. Predpokladaná hodnota zákazky 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom     
DPH, upozorní vo svojej ponuke. 

Na tento predmet zákazky je určený maximálny finančný limit vo  výške 4 500  EUR bez DPH. 

15. Podmienky financovania: 
                Financovanie sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.   

Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od predloženia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 
 

16. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 
-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 
-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu, 
-  ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre     
ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu pokračoval. 

 

17. Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu:  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto prieskumu trhu znáša 
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok tohto 
prieskumu trhu. 
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému obstarávateľovi 
záväzok s Vami uzavrieť zmluvu/ vystaviť objednávku.                                                                                                                                                                             

     
                                                                                             
V Bratislave, 08.10.2018 

  PhDr. Eva Samolejová, MPH,  v.r.                                                                                                      
                                                                                                                                                riaditeľka 
 
  
 

 
 
 

 


