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Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou v rámci postupu 

 verejného obstarávania podľa zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

 

1.   

1.1  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko, 

internetová adresa organizácie (URL) www.zoosnv.sk, zastúpená Ing. Janou Dzurikovou, 

IČO 31309399, DIČ 2021493881 

1.2.  Kontaktná osoba obstarávateľa:  

Ing. Jana Dzuriková, tel. č. 0907102720, email zoosnv@zoosnv.sk. 

 2.   

2.1. Názov zákazky: „Maštaľ“ 

2.2.  Druh zákazky: poskytnutie služby  

2.3.  Miesto dodania predmetu zákazky: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6,  

 052 01 Spišská Nová Ves 

2.4.  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71500000-3 (Služby týkajúce sa výstavby) 

2.5.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie  

2.6.  Stručný opis predmetu zákazky: na betónovú dosku na iné miesto sa preloží pôvodná 

maštaľ 

3.  Stanovanie postupu zadávania zákazky:  

Obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania 

zákazky podľa Smernice pre vykonávanie verejného obstarávania č. 1/2019 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky: napr. najviac (maximálne) 16 000,00 EUR bez DPH.  

5.  Mena a ceny uvedené v ponuke: euro 

6.  Podmienky účasti uchádzačov: Spoločnosť zameraná na stavebnú činnosť 

7.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk: kritériom hodnotenia je najnižšia cena, dodržanie 

termínu dodania služby 

8.  Lehota viazanosti ponuky: do odovzdania predmetu zákazky 

9.  Elektronická aukcia: nepoužije sa 

10.  Označenie obálky ponuky: „MAŠTAĽ – NEOTVÁRAŤ“ 

11.  Náklady na ponuku:  

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

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

12.  Lehota a miesto predkladania ponúk:  

12.1. Lehota: do 30. 04. 2019  do 12:00 hod. 

12.2.  Miesto: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves 
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12.3.  Forma: Celá ponuka sa predkladá spolu v jednej obálke. 

13.  Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: nie 

 

14.  Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 2. 5. 2019 v kancelárii riaditeľa ZOO 

15.  Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:  

  Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok 

vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho 

ponuku prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.  

16.  Podmienky týkajúce sa zmluvy:  

  Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na poskytnutie služby. 

17. Trvanie: 

17.1. Lehota dodania predmetu zákazky – projektovej dokumentácie: do 30. 4. 2019 

17.2. Lehota vybavenia stavebného povolenia predmetu zákazky: do konca marca 2019 

18. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: Verejný obstarávateľ môže 

zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  

18.1.1. Nebude predložená ani jedna ponuka,  

18.1.2. Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

18.1.3. Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predloženie cenovej ponuky, 

18.1.4. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

19.  Doplňujúce informácie:  

19.1. Podmienky financovania: kapitálová dotácia od mesta 

 

 

V Spišskej Novej Vsi,  dňa 11. 3. 2019                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                 Ing. Jana Dzuriková 

                     riaditeľka ZOO 

 

 

 

   

  


