
                            

Správa majetku Sereď, s.r.o. 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

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

          

 

 

 

 

 
 
 

Naše číslo  Vybavuje     Miesto, dátum  

   Bc. Branislav Koričanský   Sereď, 16.7.2019 

 

 

Vec:   Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Správa majetku Sereď, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „zákon“), 

vykonáva prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona „Výmena okien a dverí v 

Dome kultúry Sereď“.  
 

Verejný obstarávateľ má záujem o uskutočnenie stavebných prác na výmene okien a dverí 

v budove Domu kultúry Sereď (Podrobná špecifikácia príloha č.1). 

 

Oslovujeme Vás ako potenciálneho dodávateľa s výzvou o zaslanie cenovej ponuky vrátane 

všetkých nákladov. 

 

Vašu cenovú ponuku doručte do podateľne Mestského úradu v Seredi, Námestie republiky 

1176/10, Sereď 92601 najneskôr do  26.7.2019 do 12,00 hod. v uzatvorenej obálke s označením 

„Výmena okien a dverí v Dome kultúry Sereď“. 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Karol Andrášik 

                 konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk  

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:    Správa majetku Sereď, s r.o.  

Adresa :   Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

IČO:    46 439 773 

DIČ:    2820006002 

bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu:   5022197572/0900 

IBAN:   SK88 0900 0000 0050 2219 7572 

oprávnená osoba:  Ing. Karol Andrášik, konateľ 

kontaktná osoba:  Bc. Branislav Koričanský 

e-mail:    branislav.koricansky@sered.sk  

telefón:   +421 905 335 839 

                           

2. Názov predmetu obstarávania:    Výmena okien a dverí v Dome kultúry Sereď 
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  45421100-5 

       Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí 

4. Opis predmetu obstarávania:   

Premetom zákazky je výmena okien a dverí podľa špecifikácií uvedených v prílohe č. 1 

Miesto dodania : Dom kultúry, Školská 118/1, Sereď 

Minimálna záruka 5 rokov na fyzikálne vlastnosti profilov a izolačného skla, 3 roky na plnú funkčnosť 

okien, dverí, kovania a príslušenstva. 

 

Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác je možná do termínu predkladania ponúk  po 

predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou :  

Ing. Karol Andrášik, +421 948 767 382 

 

5. Cena:  
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:  

 ako cena celkom bez DPH,  

 výška a sadzba DPH a  

 cena celkom vrátane DPH.  

Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:                    6 140,20 bez DPH  

7. Rozdelenie predmetu:                   NIE 

8. Možnosť predloženia variantných riešení:                NIE 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:          od podpisu zmluvy do 2 mesiacov 

10. Lehota viazanosti ponúk:                30.8.2019 

11. Lehota na predkladanie ponúk a predloženie ponuky: 

 Lehota na predkladanie ponúk je do:           26.7.2019      12:00 hod.  

 

V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu:  

Správa majetku Sereď, s.r.o., Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď.  

Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné 

predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na 

predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb 

a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie 

ponúk; 



 

 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne 

označená nápisom „Okná DK Sereď - NEOTVÁRAŤ“, ako aj obchodným menom a sídlom 

obstarávateľa a uchádzača; 

 ponuky sa predkladajú v zložení: Cenová ponuka (Príloha č.1), Návrh zmluvy, doklady na 

splnenie podmienok v účasti podľa bodu 12 (doklad o oprávnení poskytovať služby a čestné 

vyhlásenie). 

 

 

 

12. Podmienky účasti uchádzačov: 

12.1 Osobné postavenie 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 

e)  a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 

32 ods. 2 písm. e) a f) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako 

fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú 

predmetom tejto zákazky a čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Najnižšia celková cena tovaru bez DPH 

 

14. Podmienky financovania:  

Financované zo zdrojov verejného obstarávateľa, záloha sa neposkytuje. Splatnosť faktúr 14 dní. 

 

15. Typ zmluvy:  

O dielo 

 

16. Doplňujúce informácie: 

1) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  

2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

V Seredi dňa  

 

Ing, Karol Andrášik 

                              konateľ 

 

 

 

 

 

prílohy : 

1. Parametre diela 

2. Cenová ponuka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





















 

Príloha č.2 
 

Cenová ponuka 

 

FIRMA 

 IČO 

 ADRESA  

PLATCA DPH  

 
ZÁRUKA PROFILY A IZOLAČNÉ SKLO   

ZÁRUKA KOVANIA, FUNKČNOSŤ A PRÍSLUŠENSTVO  

 

Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1: 

 

POLOŽKA ROZPOČTU ZNAČKA A TYP OKNA/DVERÍ CENA  BEZ DPH 

POLOŽKA 1   

POLOŽKA 2   

POLOŽKA 3   

POLOŽKA 4   

POLOŽKA 5   

POLOŽKA 6   

POLOŽKA 7   

SPOLU CENA BEZ DPH 

 SPOLU DPH  

SPOLU CENA S DPH  

 

 

 

 

V ......................       ......................................... 
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