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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
bez využitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru/ 

/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služby s názvom 

„Stavebný materiál” 
  

 
 

1. Identifikácia obstarávateľa 

Úradný názov: Mestský podnik Snina, s. r. o., registrovaný sociálny podnik 

Zastúpené: JUDr. Ján Pčola 

IČO: 52532810 

Poštová adresa: Strojárska 2060/95 

PSČ: 069 01 

Mesto : Snina 
Štát: Slovenská republika 

Internetová adresa (URL):  www.presninu.sk  

Kontaktná osoba: Mária Havriľáková  

Mobil: +421 948 374 471 

Telefón: +421 57 3700222 

E-mail: info@presninu.sk  

 

2. Predmet zákazky a predpokladaná hodnota 

Zákazka na dodanie tovaru a služieb. Predmetom zákazky je dodanie stavebného materiálu. 

Podrobný opis v prílohe Opis predmetu zákazky. Súčasťou dodávky je doprava a vyloženie tovaru 

na miesto dodania, certifikáty a technická dokumentácia použitých výrobkov a materiálov. 

Predpokladaná hodnota –  24 500,00 € bez DPH. 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky a termín: 

Mestský podnik Snina, s. r. o. - Mestský úrad, Strojárska 2060/95, Snina 

Termín: Lehota na dodanie predmetu zákazky – november/december 2020 

 

4. Forma vzniku záväzku: 

Objednávka. 
Na dodanie predmetu zákazky bude uchádzačovi, ktorého ponuka sa po vyhodnotení podľa kritérií 

na hodnotenie ponúk umiestni na prvom mieste vystavená objednávka. 

 

5. Komplexnosť dodávky: 

Celý predmet obstarávania. 

 

6. Zdroje financovania 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa formou 

bezhotovostného platobného styku. 

 

7. Podmienky účasti 

Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 

vo verejnom obstarávaní: 

7.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 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 – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 

http://www.presninu.sk/
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7.2 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 

ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu. 

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 

o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo 

živnostenského registra, resp. iného relevantného registra. 

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 

uchádzač preukáže čestným vyhlásením v zmysle prílohy č. 2. 

 

8. Predkladanie cenových ponúk 

8.1 Cenová ponuka  predmetu  zákazky,  ktorá  zahŕňa  aj všetky náklady spojené s jeho 

dodaním, inštaláciou a zaškolením sa predkladá na celý predmet zákazky. 

8.2 Cenová ponuka sa predkladá prostredníctvom vyplneného Dotazníku uchádzača a návrhu na 

plnenie kritérií, ktorý je samostatným dokumentom tejto výzvy na predkladanie ponúk. Cenová 

ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky podľa opisu predmetu zákazky. Cenová 

ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom alebo českom jazyku. 

8.3 Lehota na predkladanie ponúk je do: 23. 10. 2020 do 12.00 hod. 

8.4 Cenové ponuky sa doručujú: 

8.4.1 Elektronicky prostredníctvom  e-mailu  na adresu: info@presninu.sk  a v  predmete e-mailu 

bude uvedené „Stavebný materiál” alebo 

8.4.2 Poštou na adresu: uvedenú v bode 1., na obálke musí byť uvedené „NEOTVÁRAŤ! 

Cenová ponuka -„Stavebný materiál”, alebo 
8.4.3 Osobne do sídla obstarávateľa. 

8.5 Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk, či už na 

vyššie uvedenú elektronickú adresu alebo poštou na uvedenú adresu alebo osobne v sídle 

verejného obstarávateľa, bude prijatá na vyhodnotenie. Preto iné miesto na predloženie ponuky 

ako uvedené v tejto výzve, verejný obstarávateľ neuzná. Ponuky predložené po uplynutí lehoty na 

predloženie ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas verejného 

obstarávateľa), nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená. 

 

9. Obsah ponuky 

Vo svojej ponuke uchádzač predloží: 
9.1 Úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (príloha č.1). Ak 

uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 

9.2 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 (príloha č. 2). 

9.3 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (príloha č. 3). 

 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

10.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. Úspešným 

uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania.    

O úspešnosti ponuky budú uchádzači informovaní. 

 

11. Elektronická aukcia: nie 
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12. Doplňujúce informácie: 

12.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia 

ponúk prostredníctvom elektronickej správy. 

12.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ani jednu z predložených ponúk neprijať v 

prípade ak, predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore 

s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

12.3 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 
 

Snina 20. 10. 2020  Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Mária Havriľáková 

 

 

 

____________________ 

JUDr. Ján Pčola, konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 - Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov 

Príloha č. 4 - Výkaz / Výmer 
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Opis predmetu obstarávania: 

 

Položka č. 1 Stavebný materiál                počet: 1ks 

Opis položky:  

Stavebný material podľa prílohy č. 4 – Výkaz / Výmer 
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Príloha č. 1 - Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií 
 

Mestský podnik Snina, s. r. o., Strojárska 2060/95, 069 01 Snina 

Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií pre zákazku: 

„Stavebný materiál“ 

Uchádzač je povinný v časti A. vyplniť všetky položky podľa predtlače a v časti B. vyplní návrh ceny za dodanie 

celého predmetu obstarávania podľa predtlače ( bez DPH a s DPH). 

A. Identifikácia uchádzača Identifikácia uchádzača 

 
Z

ák
la

d
n
é 

ú
d
aj

e 

Názov uchádzača:  

Ulica:  

Sídlo (PSČ + mesto):  

IČO:  

DIČ:  

Tel.:  

e-mail:  

kontaktná osoba:  

platca DPH áno/nie  

 

B. Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka 

 
Položka 

 
Názov, značka, typ 

 
MJ 

Jednotková 

cena bez 

DPH 

Jednotková 

cena s DPH 

 
ks 

Cena celkom 

bez DPH 

Cena celkom 

s DPH 

1. 
Stavebný material 
podľa prílohy č. 4 

ks   1   

Spolu:   

 

 

 

 

V___________________ dňa __________ 2020 Vypracoval:  

 

 

 

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača _____________________________ 
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Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača 

 

 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 
v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

 

 

 

Názov zákazky: _____________________________________________________________ 

 
Uchádzač: _________________________________________________________________ 

 

Zastúpený: _________________________________________________________________ 
[doplniť meno a priezvisko oprávnenej osoby] 

 

 
čestne vyhlasuje, že: 

 
ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti v zmysle §32 ods. 1 písm. f) 

zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov – „nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu“. 

 

 

 

 

Dátum: __________________ Podpis: _____________________________ 
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Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 

 

 

Č E S T N É V Y H L Á S E N I E 

o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 

 

 
Názov zákazky: _____________________________________________________________ 

 
Uchádzač: _________________________________________________________________ 

 

Zastúpený: _________________________________________________________________ 

[doplniť meno a priezvisko oprávnenej osoby] 

 
 

čestne vyhlasuje, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

 
• nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá 

je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho 

postavenia vo verejnej súťaži, 

• neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 

súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v 

priebehu procesu verejného obstarávania, 

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 

pravdivé a úplné informácie. 

 

 

 

 

Dátum: __________________ Podpis: _____________________________ 
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Príloha č. 4 - Výkaz / Výmer 

 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

  

J.C. Spolu 

 
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

    1 K 612423638 Oprava omietok stien maltou vápennou šírky do 300 mm omietkou štukovou m2 1,060   0,00 

 
D PSV Práce a dodávky PSV 

    
 

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 
    

14 M 642110004250 Bezbariérové umývadlo keramické ks 1,000   0,00 

17 M 551450003800 Batéria umývadlová stojanková páková ks 1,000   0,00 

20 M 551620005800 Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety ks 1,000   0,00 

 
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 

    
24 M 484530066300 

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 600x1200 mm s bočným 
pripojením  

ks 1,000   0,00 

26 M 484530066900 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 600x1800 mm s bočným 
pripojením 

ks 3,000   0,00 

 
D 763 Konštrukcie - sadrokartónové konštrukcie 

    
34 K 763115120 Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RB 12,5 mm, CW 75 m2 18,574   0,00 

35 K 763138205 Oprava a doplnenie podhľadu z SDK hladkých dosiek v rozsahu do 20% m2 125,890   0,00 

37 K 763170028 Montáž kovovej stropnej lišty pre uchytenie závesov vč. dodávky m 10,900   0,00 

 
D 766 Konštrukcie stolárske 

    
42 M 549150000600 Kľučka dverová 2x, 2x rozeta, zámok, nehrdzavejúca oceľ ks 5,000   0,00 

43 M 611610000511 D1_1 - Dvere vnútorné jednokrídlové 900x1970 mm ks 3,000   0,00 

44 M 611610000512 D1_2 - Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 mm ks 1,000   0,00 

45 M 611610000513 D1_3 - Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 mm ks 1,000   0,00 

48 M 611560000200 Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná m 6,600   0,00 

49 M 611560000800 Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár ks 6,000   0,00 
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52 M 611810000711 Zárubňa vnútorná drevená 800x1970 mm ks 1,000   0,00 

53 M 611810000712 Zárubňa krycia vnútorná drevená 900x1970 mm ks 3,000   0,00 

 
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 

    

61 K 767721118 
Montáž nástenného schránkového boxu do SDK predsteny, kotvenie do muriva, 
kovové modulové jednostranné schránky vč. dodávky - (min. 24 schránok) 

kpl 1,000   0,00 

 
D 771 Podlahy z dlaždíc 

    
66 M 611990001700 Lišta prechodová narážacia m 0,900   0,00 

 
D 776 Podlahy povlakové 

    
71 M 283410017800 Lišta soklová kobercová m 8,976   0,00 

73 K 776572410 Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov m2 75,870   0,00 

74 M 697410003400 Záťažový koberec, štvorce 500x500 mm m2 79,664   0,00 

 
D 783 Nátery 

    
77 K 783894612 

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. 
stropov 2x 

m2 125,890   0,00 

78 K 783894622 Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x m2 37,148   0,00 

 
D 784 Maľby 

    
80 K 784452271 

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m 

m2 77,184   0,00 

81 K 784482911 Oprava stierky stlpov a stien v rozsahu do 30 % výšky do 3,80 m m2 76,124   0,00 

 
D 785 Tapetovanie 

    82 K 785000510 Osadenie tapiet textilných na stenu do 3,80 m m2 75,374   0,00 

83 M 624650000200 Textilná tapeta m2 75,374   0,00 

        
 

D HSV Práce a dodávky HSV 
    

 
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

    
1 K 631312141 

Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru 
rýh v mazaninách 

m3 0,090   0,00 
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2 K 632001051 
Vyrovnanie betónových podláh (poter, resp. nivelačná stierka) a zhotovenie 
jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky 

m2 168,780   0,00 

 
D PSV Práce a dodávky PSV 

    
 

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 
    

21 M 484530066100 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 600x1000 mm s bočným 
pripojením  

ks 2,000   0,00 

23 M 484530066700 
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 600x1600 mm s bočným 
pripojením  

ks 2,000   0,00 

 
D 763 Konštrukcie - sadrokartónové konštrukcie 

    
29 K 763115413 

Priečka SDK akustická hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami akustickými 
12.5 mm s minerálnou izoláciou, CW 75 

m2 104,790   0,00 

30 K 763135425 Kazetový podhľad spustený minerálny 600 x 600 mm, zapustené hrany m2 113,958   0,00 

31 K 763135428 
Kazetový podhľad spustený akustický 600 x 600 mm, zvukovopohltivé kazety so 
zapustenými hranami 

m2 30,377   0,00 

33 K 763170028 Montáž kovovej stropnej lišty pre uchytenie závesov vč. dodávky m 5,500   0,00 

 
D 766 Konštrukcie stolárske 

    
38 M 549150000600 Kľučka dverová 2x, 2x rozeta, zámok, nehrdzavejúca oceľ ks 4,000   0,00 

39 M 611610000500 D3_1 - Dvere vnútorné jednokrídlové 800x1970 mm ks 4,000   0,00 

44 K 766702111 Montáž zárubní drevených pre dvere jednokrídlové ks 4,000   0,00 

45 M 611810000701 Zárubňa vnútorná drevená 800x1970 mm ks 4,000   0,00 

46 K 766702121 Montáž zárubní drevených pre dvere dvojkrídlové ks 2,000   0,00 

 
D 771 Podlahy z dlaždíc 

    49 K 771415005 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu m 15,100   0,00 

50 M 597640005600 Sokel keramický m 15,402   0,00 

51 K 771575525 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu  m2 15,580   0,00 

52 M 597740001100 Dlaždice keramické protišmykové veľkoplošné m2 16,359   0,00 

54 M 611990001700 Lišta prechodová narážacia m 7,000   0,00 

 
D 776 Podlahy povlakové 
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58 M 283410017800 Lišta soklová kobercová m 116,637   0,00 

60 K 776572410 Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov m2 153,200   0,00 

61 M 697410003400 Záťažový koberec, štvorce 500x500 mm m2 160,860   0,00 

 
D 783 Nátery 

    
64 K 783894622 Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x m2 192,055   0,00 

 
D 784 Maľby 

    
66 K 784452271 

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m 

m2 170,111   0,00 

67 K 784482911 Oprava stierky stlpov a stien v rozsahu do 30 % výšky do 3,80 m m2 154,305   0,00 

68 K 784483911 Oprava stierky stropov, trámov v rozsahu 30 % výšky do 3,80 m m2 15,806   0,00 

 
D 785 Tapetovanie 

    69 K 785000510 Osadenie tapiet textilných na stenu do 3,80 m m2 14,850   0,00 

70 M 624650000200 Textilná tapeta m2 14,850   0,00 

        

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

    
 

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
    

1 K 611425638 Oprava omietok stropov maltou vápennou šírky do 300 mm omietkou štukovou m2 0,826   0,00 

2 K 612423638 Oprava omietok stien maltou vápennou šírky do 300 mm omietkou štukovou m2 2,260   0,00 

 
D PSV Práce a dodávky PSV 

    
 

D 763 Konštrukcie - sadrokartónové konštrukcie 
    

17 K 763115412 
Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RFI 12.5 mm s tep. 
izoláciou, CW 75 

m2 3,328   0,00 

18 K 998763303 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m t 0,109   0,00 

 
D 783 Nátery 

    
25 K 783894622 Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x m2 6,656   0,00 

 
D 784 Maľby 

    
26 K 784452271 

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m 

m2 3,086   0,00 
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D HSV Práce a dodávky HSV 
    

 
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

    
1 K 611425639 Oprava omietok stropov maltou vápennou šírky do 500 mm omietkou štukovou m2 0,950   0,00 

2 K 612423639 Oprava omietok stien maltou vápennou šírky do 500 mm omietkou štukovou m2 1,180   0,00 

 
D PSV Práce a dodávky PSV 

    
 

D 763 Konštrukcie - sadrokartónové konštrukcie 
    

17 K 763115412 
Priečka SDK hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RFI 12.5 mm s tep. 
izoláciou, CW 75 

m2 3,328   0,00 

18 K 998763303 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m t 0,109   0,00 

 
D 776 Podlahy povlakové 

    26 K 776470011 Zhotvenie podlahových soklov kobercových m 16,900   0,00 

27 M 283410017800 Lišta soklová kobercová m 17,238   0,00 

28 K 776572410 Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov m2 14,860   0,00 

29 M 697410003400 Koberec, štvorce 500x500 mm m2 15,603   0,00 

 
D 783 Nátery 

    32 K 783324240 Nátery liatinových radiátorov syntetické dvojnásobné s vyčistením podkladu ks 1,000   0,00 

33 K 783894622 Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stien 2x m2 6,656   0,00 

 
D 784 Maľby 

    
35 K 784452271 

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m 

m2 67,629   0,00 

36 K 784482911 Oprava stierky stlpov a stien v rozsahu do 30 % výšky do 3,80 m m2 50,639   0,00 

37 K 784483911 Oprava stierky stropov, trámov v rozsahu 30 % výšky do 3,80 m m2 14,860   0,00 

        

   
Cena za materiál spolu: 0,00 

 


