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Výzva na predkladanie ponúk na stavebné práce podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. 
 
Verejný obstarávateľ, ktorým je Katolícka univerzita v Ružomberku, v súlade s podmienkami (§ 117) 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Vás týmto  vyzýva na predloženie ponuky: 
 

1. Verejný obstarávateľ: 
Katolícka univerzita v Ružomberku 
IČO: 37801279 
Sídlo: Hrabovská cesta 1 A, 034 01 Ružomberok, Slovensko 
Kontaktné miesto (miesta): Katolícka univerzita v Ružomberku,  

                                                                      Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok. 
Kontaktná osoba za podmienky verejného obstarávania: Ing. Jaromír Bíroš 
Mobil: +421 915 934 145,  Telefón: +421 444304693, Fax: +421 444304694 
email: jaromir.biros@ku.sk 
Kontaktná osoba za predmet zákazky:   Ing. arch. Juraj Šrámek,  

Mobil: +421 905 623 225,  email: sramekj@centrum.sk 

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: „Rekonštrukcia sprchových kútov v Študentskom domove   Ruža  

                                       a Prekrytie vchodov v Študentskom domove „C“ blok“ 
  
3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo 
 
4. Opis a rozsah predmetu zákazky:   

Časť „A“ –predmetu zákazky 

 

Objekt ŠD Ruža v k.ú. Ružomberok na pozemku parcelné číslo C KN 5000 (druh zastavaná 

plocha a nádvorie, výmera 1071 m2), pozemok parcelné číslo C KN 5001/1 (druh zastavaná 

plocha a nádvorie, výmera 416 m2) môže byť využitý ako zariadenie staveniska 

Naša značka:  CZ 1288/2020 RE 

Vaša značka:   

Vybavuje: Bš/0915934145 

 

Ružomberok, 12.05.2020 

mailto:jaromir.biros@ku.sk
http://www.ku.sk/
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Stavba - Rekonštrukciu sprchových kútov na štyroch nadzemných podlažiach ŠD Ruža v 

Ružomberku, ul. Plavisko súpisné č. 2155. Hlavným cieľom rekonštrukcie je výmena 

plastových sprchových vaničiek za sprchový kút vytvorený zhotovením sokla so správnym 

napojením (vyspádovaním) sprchového žľabu na zvislý odpad, výmena keramických obkladov 

a dlažieb s protišmykovým povrchom, výmena umývadiel a niektorých záchodov, výmena 

sprchových a niektorých umývadlových batérií. Kúpeľne so sprchovacími kútmi vytvárajú 

hygienické zázemie pre dve, resp. v menšom počte pre jedno obytnú bunku. Konštrukčné 

riešenie stavby ostáva nezmenené. Materiálové riešenie je navrhnuté z tradičných stavebných 

materiálov z dostupných miestnych zdrojov, pričom farebné odtiene (napr. keramického 

obkladu a dlažby) budú upresnené investorom (užívateľom) stavby. Bližší popis je zrejmý vo 

výkresovej dokumentácii, architektonicko-stavebnom riešení, pôdoryse typického podlažia, 

pôdoryse a rezu kúpeľne (typ A a B), ako aj tabuľke v rámci účelových a merných jednotiek 

dokumentácie stavby. 

 

Časť „B“ –predmetu zákazky 

 

Objekt ŠD – „C“ blok  v k.ú. Ružomberok na pozemku parcelné číslo C KN 7301 (druh zastavaná 

plocha a nádvorie, výmera 967 m2), pričom časť z pozemku parcelné číslo C KN 7302 (druh 

zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5193 m2) slúži na ukotvenie nosnej konštrukcie 

prekrytia vchodov do betónovej podlahy. 

 

Stavba - Prekrytie (prestrešenie) dvoch vchodov na 1. nadzemnom podlaží ŠD Blok „C“ v 

Ružomberku, Hrabovská cesta súpisné č. 2218/1C. Hlavným cieľom prekrytia oboch vchodov 

je potreba vytvorenia závetria a tým aj ochrana vstupov pred nepriaznivými účinkami počasia 

(dážď, sneh).   Materiálové riešenie prekrytia vchodov je z nerezovej nosnej konštrukcie a z 

jednokomorového polykarbonátu Lexan hrúbky 10 mm.  Hlavné vstupy do vchodu „1“ a „2“ sú 

situované na východnej strane objektu  ŠD  Blok „C“ (z vnútro bloku). Bližší popis je zrejmý 

podľa výkresovej dokumentácii, architektonicko-stavebnom riešení, pôdoryse, pohľadov, rezu 

a detailov dokumentácie stavby. 

5. Prípravné trhové konzultácie/opatrenia:  nerealizované  
 
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazka, alebo jeho časť:  

 
Predmet zákazky sa  delí na 2 časti. Uchádzač môže  predložiť ponuku na všetky časti, alebo len na 
jednu časť predmet zákazky.  
 
Časť  „A“ – Rekonštrukcia sprchových kútov v Študentskom domove  Ruža  
                                    
Časť  „B“ – Prekrytie vchodov v Študentskom domove „C“ blok 

 
Podmienky  Výzvy na predkladanie ponúk sú pre obidve časti predmetu zákazky  (Časť „A“, Časť 
„B“) spoločné. 
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 
vyhodnotenia.  
 

7. Podmienky účasti podľa § 117, ktoré je potrebné preukázať  uchádzačom : 
 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa  
Osobné postavenie podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. 
písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
ktoré preukazuje uchádzač v zmysle § 32 ods.2 zákona č. 343/2015 Z.z. písm. e) dokladom o 
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky a podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. 
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písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktoré 
preukazuje uchádzač v zmysle § 32 ods.2 zákona č. 343/2015 Z.z. písm. f) doloženým čestným 
vyhlásením.  
 
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na  vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z.. 
 
V zmysle podmienok § 32, ods. 3, ZVO, verejný obstarávateľ z dôvodu použitia údajov z 
informačných systémov verejnej správy, nepožaduje predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
 

8. Lehota dodania predmetu zákazky:   
               

Začatie stavieb     : začiatok mesiaca júl  

Ukončenie stavieb : do 21.08.2020  

Doba výstavby        : cca 6 – 8 týždňov 

 

Lehota začatia realizácie stavebných prác je pre obidve časti predmetu zákazky rovnaká a je 

stanovená na obdobie 07/2020. Verejný obstarávateľ odovzdá stavenisko do dvoch  pracovných 

dní od účinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Dielo musí byť zrealizované 

v termíne do 21.08.2020. 

 
9. Kód CPV:   

 
 
 

 
 
 
 
 

10. Predpokladaná hodnota zákazky spolu: 83 125,08  € bez  DPH 
 

Časť „A“ -  Krycí list  -  Stavba Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža .........   73 949,56 €  bez DPH 
Časť „B“ - Krycí list -   Stavba Prekrytie vchodov na ŠD - blok C .............................    9 175,52  €  bez DPH 
                  

Hodnota zákazky bola stanovená  v súlade s § 6  zákona o verejnom obstarávaní a v  zmysle 
dokumentácie Rozpočet - Stavba Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža                       
                             Rozpočet - Stavba Prekrytie vchodov na študentskom domove blok 
 

11. Spôsob predkladania ponúk:  
  Ponuka sa podáva:  

    písomne prostredníctvom pošty  na adresu verejného obstarávateľa,    

    alebo 

    elektronicky vo formátoch (pdf.) na adresu:  verejne-obstaravanie@ku.sk 

     Je potrebné, aby dokumentácia bola predložená uchádzačom  v termíne na predkladanie ponúk     

      v rozsahu dokumentácie  podľa bodu 12) tejto výzvy.   

    Obálku / Správu označte:  „Súťaž – Stavebné prace na stavbe ŠD, ....alternatívne  časť A časť B,     

    alebo časť A, B)“ 

Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im      

vznikli s prípravou a doručením ponuky.  

 

12. Obsah ponuky:  
                Písomná ponuka vo forme vyplnených  a oprávnenými osobami podpísaných príloh: 

a) Príloha č. 1 - Vzor úvodnej strany ponuky uchádzača + Kritérium na hodnotenie 

ponúk 

Kód CPV Opis CPV 
45214700-7 Stavebné práce na stavbe budov internátov 
45211310-5 Stavebné práce na kúpeľniach 
45262600-7 Rôzne špecializované remeselné stavebné práce 
45260000-7 Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné 

stavebné práce 
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b) Príloha č. 2A –  Výkaz výmer  - Stavba Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža 

c) Príloha č. 2B -  Výkaz výmer -   Stavba Prekrytie vchodov na študentskom 

domove blok C 

d) Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie uchádzača 
e) Zmluva o dielo – návrh –  

1. samostatne pre Časť „A“ predmetu zákazky a  
2. samostatne pre Časť „B“ predmetu zákazky 

f) Základný časový harmonogram realizácie stavebných prác, samostatne pre časť 
„A“ a samostatne pre Časť „B“ 

g) Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti. 
h) V prípade konania splnomocnených osôb, predloží uchádzač originál alebo 

úradne   overenú fotokópiu splnomocnenia, ktoré oprávňujú osoby k 
definovaným úkonom 

 
V prípade, ak ponuka uchádzača nebude obsahovať zoznam požadovanej dokumentáciu podľa     
bodu 12) tejto výzvy, ponuka uchádzača bude vylúčená. 

 
13. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:  do 26.05.2020 do 12:00 hod. 

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

14. Miesto dodania predmetu zákazky:  
    Katolícka univerzita v Ružomberku so sídlom na Hrabovskej ceste 1A, 034 01 Ružomberok je   
verejná vysoká škola organizačne členená na fakulty, semináre, ubytovacie a stravovacie zariadenie, 
knižnicu a rektorát.  
 
Časť „A“ - Študentský domov Ruža je situovaný v meste Ružomberok na ulici Plavisko č. 39. 
Časť „B“ - Študentský domov Blok „C“ je situovaný v meste Ružomberok na ulici Hrabovská cesta 1C. 

      
15. Doplňujúce informácie :  

 
16. Obhliadka:   

 
Obhliadka miesta vzhľadom na špecifikáciu predmetu zákazky je možná/odporúča sa pre Časť „A“ 
aj Časť „B“ predmetu zákazky. V pracovných dňoch, v termíne od dátumu zverejnenia Výzvy na 
predkladanie ponúk do  termínu lehoty na predkladanie ponúk , v čase od 08:00 – do 14:00 hod. 
V deň lehoty na predkladania ponúk v čase od 08:00 – 12:00 hod. 
 

               Obhliadku je možné dohodnúť, resp. objednať sa formou: 
a)  mailom na adrese: jaromir.biros@ku.sk 
         alebo   
b)  telefonicky  na tel. č. 0915 934 145  
 
Cieľom obhliadky je overenie aktuálneho stavu stavby, rozsahu prác a získanie potrebných 
informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a 
zohľadňovala všetky kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavebných  prác. 
 

17. Ostatné  požadované podmienky na predmet zákazky:   
 

a) Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu, jej prílohy a iné 

dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť 

cenu a charakter ponuky, alebo dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 

služby. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že 

uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z 

dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. Úspešnému uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu 

akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky 

ceny predložené úspešným uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a 

primeraný zisk. 

b) Vrátane dopravy na miesto plnenia 
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c) Vrátane zakrytia/olepovanie páskou: plôch, vypínačov, zárubní, podláh a upratania priestorov.  

d) Uchádzač, ktorý predloží ponuku ako neplatiteľ DPH, t. z. bez DPH, prehlasuje, že v prípade zmeny 

postavenia dodávateľa na platcu DPH je ním predložená kontraktačná cena konečná a nemenná a 

bude považovaná na úrovni s DPH. 

e) Ponuková cena na predmet zákazky, samostatne pre (Časť „A“, Časť „B“) a je daná súčinom 

jednotkových cien a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa. Uchádzač 

spracuje cenovú ponuku formou cenovej kalkulácie, ktorej vzor tvorí súčasť Prílohy č. 2A – pre 

Časť „A“ predmetu zákazky a Prílohy č. 2B – pre Časť „B“ predmetu zákazky, tejto výzvy. 

f) V Cenovej kalkulácii - ocenenie Výkazu výmer (ponuková cena), musia byť zahrnuté všetky náklady 

uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky, najmä kompletná dodávka stavebných prác, 

náklady na dopravu, demontáž, odvoz stavebného odpadu na skládku a poplatok za jeho uloženie, 

vybudovanie, prevádzku, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska, náklady na spotrebu 

elektrickej energie a vody, ako i splnenie požiadaviek z vyjadrení dotknutých orgánov a organizácii 

a náklady na dodržiavanie „Zásad dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 

pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác“. V Cenovej kalkulácii - ocenenie výkazov výmer 

(ponukovej cene) musia byť obsiahnuté aj množstevné zľavy, iné zľavy, colné a daňové poplatky, 

komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou predmetu zmluvy a tiež všetky dane, clá, 

poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými 

predpismi, ako aj iné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zákazky. V prípade, ak uchádzač 

neocení niektorú z položiek uvedených v Cenovej kalkulácii - ocenenie výkazu výmer platí, že 

neocenené položky sú už zahrnuté v ostatných položkách. Cenová kalkulácia - ocenenie výkazov 

výmer bude zároveň tvoriť Prílohu pre Časť „A“ zmluvy o dielo a Prílohu  pre časť „B“ zmluvy o 

dielo. 

g) Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 

87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa uvedený zákon vykonáva. 

 

h) Úspešný uchádzač  a verejný obstarávateľ si pri uzavretí zmluvy, vzájomne   vymenia  zoznam 

kontaktných osôb zodpovedných za plnenie zmluvy. 

i) Verejný obstarávateľ sa pri plnení Zmluvy o dielo, zaväzuje poskytnúť úspešnému uchádzačovi 

súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné vykonanie Diela. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje 

poskytnúť akúkoľvek inú požadovanú súčinnosť nevyhnutnú na splnenie predmetu tejto zmluvy. 

j) Úspešný uchádzač po ukončení realizácie  diela, predloží zodpovednému zamestnancovi verejný 

obstarávateľa na potvrdenie súpis skutočne realizovaných stavebných prác, ktorý bude po 

potvrdení verejný obstarávateľom, neoddeliteľnou súčasťou faktúry. 

k) Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 

znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a číslo 

objednávky verejný obstarávateľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa tohto 

bodu, verejný obstarávateľ ju vráti v lehote splatnosti na doplnenie a/alebo prepracovanie 

dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví, alebo vystaví novú 

faktúru. A vyznačí novú 30 dňovú lehotu splatnosti a doručí ju do sídla verejný obstarávateľa. 

l) Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. 

m) Úspešný uchádzač potvrdzuje a je zodpovedný za to, že ako Zhotoviteľ a jeho (prípadní) 

subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na zhotovení Diela, disponujú všetkými oprávneniami, 

povoleniami, licenciami potrebnými pre vykonávanie všetkých dodávok, prác a činností v súlade 

s platnou legislatívou. 

n) Prílohou č. 1A – pre Časť „A“, a Prílohou č. 1B – pre Časť „B“ Zmluvy o dielo bude uchádzačom 

navrhnutý časový harmonogram realizácie stavebných prác. 

o) Verejný obstarávateľ  požaduje od úspešného uchádzača predložiť do troch (3) pracovných dní od 

prijatia Informácie o výsledku:  opis použitého materiálu, ktorý bude použitý pri zhotovení diela 

a to minimálne názov, výrobca a opis technických parametrov. 

p) Verejný obstarávateľ požaduje pred realizáciou obkladov, predložiť vzorkovník  
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q) Všetky vzorky dodávok, materiálov a doplnkov, farebnosť a prevedenie je potrebné odsúhlasiť 

s verejným obstarávateľom. 

r) Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že stavenisko od Verejného obstarávateľa prevezme najneskôr do 

dvoch (2) pracovných dní od dňa doručenia Informácie o výsledku. 

s) Požaduje sa zrealizovať stavebné práce riadne a načas v termíne najneskôr  do 21.08.2020. 

 

t) Úspešný uchádzač sa zaväzuje pre Verejného obstarávateľa, zhotoviť kompletné Dielo na kľúč v 

stanovenom termíne, bez akýchkoľvek technických nedostatkov a to vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť, pri dodržaní predpísaných kvalitatívnych a technických podmienok. 

u) Verejný obstarávateľ požaduje pred zabudovaním do Diela, predložiť úspešným uchádzačom 

certifikáty použitých materiálov. Všetky materiály, prípadne technológie použité v procese 

realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o 

technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

v) Úspešný uchádzač  je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do dvoch (2) kalendárnych 

dní písomne informovať Verejného obstarávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni 

alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania Diela. 

w) Počas realizácie diela  bude vykonávaný technický dozor, prípadné zmeny musia byť 

konzultované a odsúhlasené so zástupom verejného obstarávateľa 

x) Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly súvisiaceho s vykonaním Diela kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy. 

y) Úspešný uchádzač zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí a 

za jeho upratovanie.  

z) Úspešný uchádzač je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho 

činnosti k poškodeniu iných priestorov v rámci objektu. Prípadné škody, ktoré by vznikli 

zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť úspešných uchádzač. 

aa) Predmet zákazky musí byť vyhotovený v štandardnej kvalite, zodpovedajúcej cene 

predpokladanej hodnote zákazky, pri dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, 

technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek 

bb) Úspešný uchádzač je zodpovedný za včasné a riadne plnenie povinností osôb realizujúcich plnenie 

zmluvy a za škody spôsobené na majetku verejný obstarávateľa počas plnenia predmetu zmluvy. 

cc) Riadnym a úplným vykonaním Diela podľa Zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov 

Úspešného uchádzača podľa Zmluvy, sa rozumie odovzdanie diela Verejného obstarávateľovi na 

základe odovzdávacieho Protokolu, ktorý vypracuje úspešný uchádzač. 

dd) Úspešný uchádzač v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich 

sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci  (normy BOZP ), Požiarnej ochrany a ochranu 

životného prostredia u svojich zamestnancov (a u zamestnancov svojich dodávateľov alebo 

subdodávateľov) na stavenisku a tretích osôb. 

 

ee) Záruka na stavebné práce je 5 rokov odo dňa ich prevzatia  verejný obstarávateľom písomným 

preberacím protokolom, podpísaným zástupcami oboch zmluvných strán. 

ff) Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania odovzdávacieho protokolu a trvá 

päť rokov. V prípade výskytu drobných vád a nedorobkov sa záručná doba počíta odo dňa podpisu 

protokolu o odstránení drobných vád a nedorobkov. 

gg) Počas záručnej doby má Verejný obstarávateľ právo požadovať a Úspešný uchádzač povinnosť 

odstrániť vady Diela na náklady Úspešného uchádzača v lehote najneskôr do 10 pracovných dní 

odo dňa písomnej (listom alebo e-mailom) reklamácie vady Verejným obstarávateľom Úspešnému 

uchádzačovi. 

hh) Ak Úspešný uchádzač neodstráni vady Diela v dohodnutom termíne, alebo neodstráni vady Diela 

správne, Verejný obstarávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom 

tretej osoby, a to na náklady Úspešného uchádzača. 
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ii) Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to 

listinnou formou alebo e-mailom Úspešnému uchádzačovi. 

jj) Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Verejný obstarávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady, 

za ktoré zodpovedá Úspešný uchádzač. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene 

jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba. 

 

kk) Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie prác vrátane dodávky materiálu. Zároveň musia byť v 

cene zahrnuté všetky činnosti a práce spojené so zabezpečením celého predmetu zákazky v 

určenom mieste realizácie predmetu zákazky napr. náklady na dovoz a odvoz materiálu, vynesenie 

materiálu, všetky ostatné spotrebované materiály a prostriedky, náklady na používanie strojov, 

náradia a nástrojov vrátane ich dovozu a odvozu na miesto realizácie, zakrývanie a olepovanie 

páskou, upratovanie po maľovaní, likvidácia a odvoz všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii, 

upratanie a pod. 

ll) Cena diela obsahuje: Všetky práce, služby, materiály a tovary súvisiace s realizáciou diela; Cena 

diela obsahuje: Odvoz a uskladnenie stavebného a iného odpadu vzniknutého počas realizácie 

diela; Cena diela obsahuje: Vyčistenie priestorov (interiér a exteriér) dotknutých realizáciou diela;  

mm) Cenu za Dielo zaplatí Verejný obstarávateľ na základe faktúry, vystavenej Úspešným 

uchádzačom po odovzdávaní Diela ako celku. 

nn) Dielo sa bude preberať ako celok a o jeho odovzdaní a prevzatí bude vyhotovený protokol. 

oo) Verejný obstarávateľ zaplatí Úspešnému uchádzačovi v prípade výskytu drobných vád a 

nedorobkov (nebrániacich užívaniu zmluvného diela), sumu krátenú o čiastku vo výške 10 % z 

ceny diela bez DPH. Po odstránení drobných vád a nedorobkov Úspešným uchádzačom bude 

zadržaná suma verejný obstarávateľom uhradená a to do 30 kalendárnych dní 

pp) O odstránení prípadných drobných vád a nedorobkov bude spísaný osobitný protokol, ktorý 

vypracuje Úspešný uchádzač. 

 

qq) Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od dátumu jej preukázateľného doručenia do sídla 

Verejného obstarávateľa. 

rr) Za správne vyčíslenie sadzby DPH (dane z pridanej hodnoty) podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá Úspešný uchádzač v plnom rozsahu. 

ss) Ak úspešný uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 

platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

tt) Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača zaradiť do svojho návrhu zmluvy o dielo 

minimálne podmienky  podľa tejto  Výzvy na predkladanie ponúk - Záväzné zmluvné podmienky 

realizácie predmetu zákazky,   resp. upravené podmienky, ktoré podstatu pôvodných podmienok  

nesmú meniť,  prípadne doplniť ním navrhované také podmienky, ktoré sa nebudú vymykať 

obvyklým zmluvným podmienkam. Úspešný uchádzač môže do svojho návrhu zmluvy doplniť len 

také obchodné podmienky, ktoré nie sú v rozpore s Výzvou na predkladanie ponúk. Zároveň nesmie 

doplniť také údaje, ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa. 

uu) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v zmysle 

podmienok (§ 57) zákona č. 343/2015 Z.z. , a v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž 

vyhlásila, alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách budú vyššie, ako predpokladaná 

hodnota zákazky. 

vv) Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky, požiadavky alebo technologického postupu resp. porušenie 

akejkoľvek povinnosti úspešného uchádzača sa bude považovať za porušenie podstatným 

spôsobom a verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. 

18. Podmienky financovania predmetu zákazky 
a) Predmet zákazky bude financovaný z dotačných finančných prostriedkov štátneho 

rozpočtu, vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.  
b) Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia služby kupujúcemu. 
c) Preddavky sa neposkytujú. 
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19. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:  CZ 1288/2020 RE. 
 

20. Kritérium na hodnotenie ponúk:  
 

a)  Kritérium č. 1  - Najnižšia cena za poskytnutie predmetu zákazky, vypočítaná a  vyjadrená  
                               v eurách  bez DPH celkom. 
 

Cenu uchádzač uvedie do priloženej Prílohy č. 1 – Vzor úvodnej strany ponuky uchádzača + Kritéria  
na hodnotenie ponúk  a to :       
                                                           samostatne pre Časť „A“ a  
                                                           samostatne pre Časť „B“  
predmetu zákazky 

    

b) Popis kritéria:  
Najnižšia cena v € bez DPH  musí byť zaokrúhlená max. na 2 desatinné miesta vyjadrená 

v eurách  bez  DPH,   

c) V rámci hodnotenia ponúk sa každá  časť predmetu zákazky  (Časť „A“),(Časť „B“) vyhodnocuje 
samostatne. 

 
Je potrebné, aby cena obsahovala všetky náklady súvisiace s poskytnutím definovaného predmetu 
zákazky, náklady spojené s dovozom, resp. všetky náklady spojené so splnením predmetu zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk uchádzačov podľa Kritéria č. 1 (najnižšej ceny). 
Samostatne pre Časť „A“, samostatne pre Časť „B“ predmetu zákazky. Úspešným uchádzačom sa 
uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu v € bez DPH celkom na dodanie predmetu zákazky.   
Hodnotenie celkovej zmluvnej ceny  za dodanie predmetu zákazky ostatných  uchádzačov sa  
vyjadrí zostupných zaradením v tabuľkovom  prehľade. Výsledné celkové ceny uchádzačov  
sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.         
Verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa umiestni na 1 . mieste  pre Časť „A“,  a na 
1 . mieste pre Časť „B“ predmetu zákazy. 
 
        Prílohy: 
 
        Prílohy č. 1 –    Vzor úvodnej strany ponuky uchádzača + Kritéria na hodnotenie ponúk 
        Príloha č. 2A – Výkaz výmer  - Rekonštrukcia sprchových kútov ŠD Ruža 
        Príloha č. 2B -  Výkaz výmer -  Prekrytie vchodov na študentskom domove - blok C 
        Príloha č. 3A – Technická správa  ŠD Ruža 
        Príloha č. 3B – Technická správa ŠD- blok C 
        Príloha č. 4A – Projektová dokumentácia  ŠD Ruža 
        Príloha č. 4B – Projektová dokumentácia ŠD–blok C 

                        Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

                        Fotodokumentácia (2x) 

 

                        V Ružomberku, dňa  12.05.2020                             

 
 
 
 
 

------------------------------------------ 

                                                                                PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.  

     Kvestor KU v Ružomberku 


