
 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

Vec: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

Verejný obstarávateľ, ktorým je Katolícka univerzita v Ružomberku, v súlade s podmienkami 

§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 

"zákon o verejnom obstarávaní"), týmto vyzýva záujemcov/uchádzačov na predloženie ponuky: 

1. Verejný obstarávateľ: 

Katolícka univerzita v Ružomberku 

IČO: 37801279 

Sídlo a kontaktné miesto: Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovensko  

Kontaktná osoba pre podmienky verejného obstarávania: PhDr. Gabriela SAXOVÁ, 

mobil: +421 918 475 723  

Kontaktná osoba pre technickú špecifikáciu predmetu zákazky: Mgr. Janka URBANOVÁ, 

mobil: +421 918 722 128 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.ku.sk 

Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste. 

Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom. 

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1 písm. d) 

2. Predmet zákazky:  Oprava hydroizolácie suterénu časti blokov „A“ a „B“ Pedagogickej 

fakulty KU v Ružomberku. 

 

3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

4. Miesto plnenia predmetu zákazky je na adrese: Ružomberok, Pedagogická fakulta 

Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1. 

 

5. Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom 

obstarávaní.  

 

6. Kód CPV: 

45261420-4 – Izolačné práce proti vode 

45000000-7 – Stavebné práce 

45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín 

Naša značka:  CZ       1979/2019 PF 

Vaša značka:  

Vybavuje: PhDr. Gabriela SAXOVÁ, +421918475723 

V Ružomberku dňa:  25.02.2019 

 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
.                                                                                             formujúca myseľ i srdce                                                                                                 . 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 

www.ku.sk, tel.: +421 44 432 68 42, fax: +421 44 4304 787, mobil: +421 917 510 998, e-mail: dekan@pf.ku.sk 

 



45320000-6 – Izolačné práce 

45223200-8 – Konštrukčné práce 

90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 

7. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je eliminovať vlhnutie a zamokanie spodnej stavby objektov „A“ 

a „B“ budovy Pedagogickej fakulty na Hrabovskej ceste a opraviť existujúci nevyhovujúci 

stav hydroizolácie zvislých stien polo zapusteného suterénu a napojenie na ležatú 

hydroizoláciu objektov. Technická správa je súčasťou projektovej dokumentácie.  

Projektová dokumentácia je súčasťou súťažnej dokumentácie a bude k dispozícii 

uchádzačom aj pri obhliadke miesta realizácie. 

8. Obhliadka miesta/konzultácia predmetu zákazky: požaduje sa 

Obhliadku je možné dojednať s poverenou osobou v mieste realizácie prác: Mgr. Janka  

URBANOVÁ, mobil: +421 918 722 128, a to do 15.3.2019. 

9. Komplexnosť uskutočnenia prác  

a) Predmet zákazky  nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť jednu ponuku 

na celý predmet zákazky. 

b) Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené 

do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. 

10. Lehota plnenia predmetu zákazky: dva mesiace odo dňa podpísania zmluvy. Predpoklad    

plnenia 04-05/2019. 

11. Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 25.03.2019 do 12:00 hod. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude zaradená do 

hodnotenia. Predloženie ponuky je považované za žiadosť o účasť.  

12. Spôsob predkladania ponúk 

Predloženie ponuky je považované za žiadosť o účasť. 

a) Písomne (listinne) prostredníctvom pošty na adresu:  Katolícka univerzita 

v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1, 034 01  Ružomberok. 

o  obálku označte „HYDROIZOLÁCIA - NEOTVÁRAŤ“ 

b) Elektronicky vo formáte pdf. na adresu gabriela.saxova@ku.sk 

c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 

 

13. Spôsob tvorby ceny 

a) Uchádzač nacení položkový rozpočet – Príloha č. 1 

b) Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení: cena bez DPH, 

cena DPH a navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom 

DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom. 

c) Uchádzač vypracuje cenovú ponuku predmetu zákazky - Príloha č.  2, podpísanú 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných 

údajov.  

d) Je potrebné, aby uchádzač do svojej ponuky zakalkuloval všetky náklady spojené so 

splnením predmetu zákazky. 
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14. Podmienky účasti  

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

1 písm. e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač voči verejnému obstarávateľovi preukáže 

výpisom z OR SR alebo ŽR SR, zriaďovacou listinou, štatútom al. iné, a to v závislosti od 

právnej formy činnosti uchádzača (fotokópia dokladu nie staršia ako 3 mesiace). Verejný 

obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.  

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý ma povinnosť zapísať sa do 

registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Uchádzač je povinný riadiť sa ustanoveniami zákona č. 315/2016 o registri partnerov 

verejného sektora v znení neskorších predpisov. 

15. Obsah ponuky: 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť povinná 

dokumentácia: 

1. Príloha č. 1 – Položkový rozpočet.   

2. Príloha č. 2 - Ponukový list. 

3. Príloha č. 3 – Súhlas so spracovaním osobných údajov. 

4. Príloha č. 4 – Čestné prehlásenie uchádzača, že spĺňa podmienky osobného postavenia 

vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní 

a že je plne schopný zabezpečiť požadovaný predmet zákazky. 

5. Príloha č. 5 – Doplnený, podpísaný návrh Zmluvy o dielo. 

6. Doklad o právnej subjektivite. 

 

V prípade, ak ponuka uchádzača nebude  obsahovať kompletnú dokumentáciu v zmysle 

tejto výzvy, ponuka uchádzača bude vylúčená. 

 

16. Predpokladaná hodnota zákazky: 131.796,52 € bez DPH 

 

17. Zdroj finančných prostriedkov:  

Predmet zákazky bude financovaný z dotačných finančných prostriedkov štátneho 

rozpočtu, platby budú realizované bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry 

15 dní. 

 

18. Kritérium na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia:  

Kritérium č. 1  - Najnižšia cena v € s DPH celkom. 

a) Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk uchádzačov podľa kritéria č. 1 (najnižšej 

ceny).  Úspešným uchádzačom sa stáva uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu v € 

s DPH na dodanie celého predmetu zákazky. Je potrebné, aby uchádzač do svojej 

ponuky zakalkuloval všetky náklady spojené so splnením predmetu zákazky. 

Hodnotenie celkovej zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky ostatných 

uchádzačov sa vyjadrí zostupným poradím v tabuľkovom prehľade. Výsledné celkové 

ceny uchádzačov sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta. Verejný obstarávateľ príjme 

ponuku uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste. S úspešným uchádzačom bude 

uzatvorená Zmluva o dielo v zmysle § 536, Obchodného zákonníka č. 13/1991 Zb. 

v znení neskorších noviel . 



b) Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude uzavretá medzi verejným 

obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane Zmluva 

o dielo s jedným účastníkom v súlade s § 56 zákona o verejnom obstarávaní. Návrh 

Zmluvy o dielo je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

c) Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku 

vyhodnotenia e-mailom do troch pracovných dní.  

19. Ostatné podmienky 

a) Plnenie predmetu zákazky je vrátane dopravy na miesto plnenia a ostatných 

súvisiacich nákladov (napr.: personálnych, materiálnych, technických) súvisiacich 

splnením predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ v priebehu realizácie prác 

neposkytne ubytovanie ani stravu uchádzačovi ani jeho zamestnancom. 

b) Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zaradiť do svojho návrhu zmluvy 

len podmienky v zmysle tejto výzvy, ktoré nebudú meniť podstatu pôvodných 

podmienok, prípadne doplniť, navrhnúť také požiadavky, ktoré sa nebudú 

vymykať obvyklým zmluvným a obchodným podmienkam a nebudú 

znevýhodňovať verejného obstarávateľa.  

c) Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé uchovanie jej 

obsahu, spracovaná tak, aby jej obsah bol pre fyzickú osobu čitateľný.  

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena 

najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených 

obstarávateľom na predmet plnenia a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne 

zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená, a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač 

nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.  

20. Ďalšie informácie  

 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 

 

 

                                                                                                  PaedDr. Peter KRŠKA, PhD. 

                  dekan Pedagogickej fakulty 

             Katolíckej univerzity v Ružomberku 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 - Položkový rozpočet  

 Príloha č. 2 - Ponuka  predložená v rámci zadávania zákazky 

Príloha č. 3 - Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Príloha č. 4 - Čestné prehlásenie 

Príloha č. 5 - Návrh zmluvy o dielo 

 
 

 

Vypracovala: PhDr. Gabriela SAXOVÁ, 25.2.2019 


