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Výzva na predkladanie ponúk 

/prieskum trhu/ 

 

V súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení, si Vás ako verejný obstarávateľ dovolíme vyzvať na predloženie ponuky na 

zabezpečenie  verejného obstarávania.  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov verejného obstarávateľa:  Národná zoologická záhrada Bojnice 

Adresa:     Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice 

IČO:     00358011 

DIČ:     2021162891 

Štatutárny zástupca:   Ing. Milan Šovčík (riaditeľ) 

Telefón:     046/540 29 75 

e-mail:     zoobojnice@zoobojnice.sk 

   

* 

Kontaktné miesto :   LEGAL TENDER  s.r.o. 

      Ružová dolina 8 

      821 09 Bratislava 

Kontaktná osoba:    JUDr. Eva Senáriková 

Mobil:     +421 904888427 

Tel./Fax:    +421 239004414 

e-mail:     senarikova@aksenarikova.sk  

 

2. Názov zákazky: 

Sklad veľkoobjemových krmív (I. etapa) 

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

Predmetom zákazky sú stavebné práce na vybudovaní objektu skladu veľkoobjemových krmív, ktorý 

bude  jednopodlažný, nepodpivničený, s pultovou strechou  s dvomi strešnými rovinami. Objekt bude 

mať dve úrovne 1.NP. Maximálny pôdorysný rozmer objektu je 20,5 m x 19,4 m. Bližšia špecifikácia je 

uvedená v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou tejto výzvy. Jedná sa o I. etapu realizácie 

v súlade s výkaz výmerom.  

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky a CPV kódy 

PHZ:  144 051,60 € bez DPH 

CPV kódy:  45213221-8, 45213241-4  

5. Miesto a opis dodania predmetu zákazky, trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky: 

Národná zoologická záhrada v Bojniciach, Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice 

Doba výstavby do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska (odovzdanie staveniska do 5  kalendárnych  

dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy). 

6. Financovanie zákazky 

Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov verejného 

obstarávateľa. 
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7.  Podmienky účasti 

7.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). 

Splnenie podmienky účasti preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu (fotokópia výpisu z obchodného registra alebo zo 

živnostenského registra preukazujúca oprávnenie uskutočňovať stavebné práce). 

7.2 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO. Splnenie podmienky účasti 
preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za  predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť 
doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných 
prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ , 
dokladom je referencia, ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ , 
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, 
vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení , doplneným dokladom, preukazujúcim ich 
uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Zoznam stavebných prác musí 
byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. 
Uchádzač musí preukázať, že za posledných päť rokov uskutočnil minimálne 1 stavebnú prácu rovnakého 
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v hodnote minimálne 140 000,00 Eur bez DPH.  

 
8.  Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 

8.1.  Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo, štatutárny zástupca, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 

telefón, fax, e-mail, web, bankové spojenie, č. účtu – IBAN). 

8.2.  Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti bodu 7. Tejto výzvy. 

8.3. Návrh na plnenie kritérií - Cenovú ponuku   (vyplnená príloha č. 3 k tejto výzve). 

8.4.  Rozpočet ocenený výkaz/výmer (vyplnená príloha č. 2 k tejto výzve). 

8.5. Podpísaný  návrh zmluvy o dielo, doplnený o údaje uchádzača a vyplnená cena za dielo . Ostatné 

ustanovenia znenia zmluvy o dielo, nie je uchádzač oprávnený meniť (vyplnená príloha č. 4 k tejto 

výzve). 

9.  Predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť (poštová zásielka, kuriér, osobné doručenie) v písomnej forme a v rozsahu 

podľa bodu 8. tejto výzvy na adresu kontaktného miesta – LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 

Bratislava v lehote na predkladanie ponúk.  

Ponuku uchádzač vloží do uzavretého obalu. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné údaje: 

 adresa kontaktného miesta, uvedená v bode 1. tejto výzvy , 

 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla, resp. miesta 

podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov, 

 označenie „súťaž – neotvárať“, 

 označenie heslom súťaže „Sklad veľkoobjemových krmív (I. etapa)“ 

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zo strany verejného obstarávateľa 

akceptovaná. 

10.  Lehota na predkladanie ponúk 

Do  20.09.2018, do 10:00 hod. 
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11. Lehota viazanosti ponúk 

31.12.2018 

12.  Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR s DPH na predmet zákazky. 

13. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné a uskutoční sa dňa 20.09.2018 o 13:30 hod. 

v priestoroch kontaktného miesta.  

Úspešná bude ponuka s najnižšou ponukovou cenou v EUR s DPH. 

14.  Ponuka  je súčasťou  prieskumu trhu.  

15.  Súťažné podklady 

Súťažné podklady ako podklady pre vymedzenie predmetu zákazky a na vypracovanie ponuky sú 

obsahove súčasťou tejto Výzvy. 

16.  Ďalšie informácie 

16.1 Verejný obstarávateľ splnomocnil na realizáciu verejného obstarávania kontaktné miesto a kontaktnú 

osobu podľa bodu 1. tejto výzvy a určil na komunikáciu e-mailovú adresu kontaktného miesta: 

senarikova@aksenarikova.sk 

16.2 Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu a prípadná komunikácia s uchádzačmi 

bude zabezpečovaná e-mailom. 

16.3 Príjemca  elektronickej pošty je  povinný potvrdiť prijatie každej správy v písomnej odpovedi. 

16.4. Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná poštou. 

16.5 Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať k podpisu Zmluvy predloženie dokladu 

o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (výpis z OR/výpis zo ŽR) pre právne účely (originál, resp. 

osvedčená fotokópia). 

  

 

                                           ............................................. 

                                            Ing. Milan Šovčík                   
              riaditeľ Národnej zoologickej záhrady Bojnice 

zast.: JUDr. Eva Senáriková, na základe plnej moci 
 

V Bratislave 05.09.2018 

 

Prílohy:   1. Projektová dokumentácia 

     2. Výkaz/výmer  

                3. Návrh na plnenie kritérií - Cenová ponuka 

  4. Zmluva o dielo 


