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Adresát: 

 

 

Príloha č. 2 
 

 

       Váš list č. / zo dňa: - / - 

       Naše číslo: 2/2018  

       Vybavuje: Š. Varga 

       Telefón: 0910 936 903 

       Fax:   

       Email: sszga@stonline.sk 

        

       Galanta  dňa: 19.10.2018 

 

VEC: 

Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na stavebné práce v objekte 

športovej haly s názvom:  

Rekonštrukcia tribúny v športovej hale. 

 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Očakávame, že sa procesu 

verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný 

predmet zákazky v súlade s výzvou. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

                                                                                         Štefan Varga 

                   riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Výzva na predkladanie cenových ponúk 
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Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 
zákazka postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Správa športových zariadení Mesta Galanta  

Sídlo: kpt. Nálepku 1575/37, Galanta 924 01  

IČO: 37 851 713  

DIČ: 2021883765  

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Štefan Varga 

Telefón: 0910 936 903  

Email: sszga @stonline.sk  

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Štefan Varga 

Telefón: 0910 936 903  

Email: sszga @stonline.sk  

2. Predmet zákazky 

2.1. Názov zákazky: Rekonštrukcia tribúny v športovej hale 

2.2. CPV – spoločný slovník obstarávania:  

45212220-4 Stavebné práce na objektoch viacúčelových športových zariadení 

45212221-1 Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách 

45212225-9 Stavebné práce na športových halách 

45432110-8 Kladenie podláh 

60000000-8 dopravné služby 

2.3. Druh zákazky: Stavebné práce 

2.4. Typ zmluvy: objednávka 

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Správa športových zariadení Mesta Galanta  

kpt. Nálepku 1575/37, Galanta 924 01 
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: do 1.12.2018 

3.3. Spôsob dodania predmetu zákazky: osobne 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

4.1. Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia existujúcej tribúny v športovej 

hale, ktorá obnáša demontáž pôvodných sedadiel, položenie nového záťažového 

PVC a upevnenie nových sedadiel na novú oceľovú konštrukciu. Návrh 

konzultovať osobne so zodpovednou osobou verejného obstarávateľa – p. 

Štefanom Vargom 

4.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť po osobnej obhliadke 

objektu, aby bolo jasné a zreteľné o čo v predmete zákazky ide. 

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 11 800,- € s DPH 

7. Predkladanie cenových ponúk 

7.1 Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. 

7.2 Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj dovoz a vyloženie predmetu 

zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky. 

7.3 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 25.10.2018 do 12:00 hod. 
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7.4 Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach 

a označujú sa „Rekonštrukcia tribúny v športovej hale – NEOTVÁRAŤ“ 

7.5 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Správa športových zariadení 

Mesta Galanta, Kpt. Nálepku 1575/37, 924 01 Galanta. V prípade, že uchádzač 

predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. V prípade osobného doručenia 

uchádzači odovzdajú ponuku na recepcii verejného obstarávateľa. 

8. Lehota viazanosti ponúk: do 30.11.2018 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky 

9.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa 

formou bezhotovostného platobného styku.  

9.2 Zálohy ani preddavky nebudú poskytované. 
9.3 Fakturácia – faktúra bude vystavená po odovzdaní diela. Prílohou faktúry 

bude preberací protokol. Splatnosť faktúry je: 

10. Podmienky účasti uchádzačov 

10.1 Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky 

(kópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra). 

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

11.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. 

12. Obsah ponuky 

            Ponuka musí obsahovať: 

- Ocenenie predmetu zákazky v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa 

- Doklady v zmysle bodu 10 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

13.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači emailom oboznámení 

s výsledkom vyhodnotenia. 

13.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka. 

13.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, 

verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača 

v poradí. 

13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku 

z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre 

verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami 

verejného obstarávateľa. 

13.5 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením 

cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi. 

 

Spracoval: Štefan Varga 

 

V Galante, dňa 19.10.2018 

                               Štefan Varga 

                                                                                     riaditeľ 


