
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves 

 
V Ý Z V A 

 

na predloženie cenovej ponuky 
 

(PRIESKUM TRHU) 

 
zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) 
 
1. 
1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Adresa sídla: Sadová 6 , 052 01 Spišská Nová Ves  
Krajina: Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie:  www.zoosnv.sk  
Zastúpená: Ing. Jana Dzuriková, riaditeľka 
IČO:  31309399  
DIČ:  2021493881 

  
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. 
 
1.2. Kontaktná osoba obstarávateľa:  

Meno: Ing. Karol Dzurik 

Adresa: Sadová 6 , 052 01 Spišská Nová Ves 

Tel.: 0915 504 113  
 
2.  
Názov zákazky:  „Oprava výbehu pre opice“  
Druh zákazky: stavebné práce (zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona)  
Miesto dodania predmetu zákazky: ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
 
2.1. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie cenovej ponuky na celý predmet 

zákazky.  
2.2. Stručný opis predmetu zákazky: Projekt rieši opravu výbehu pre opice pri pavilóne opíc 

v existujúcej ZOO Spišská Nová Ves.  

 
3.  Stanovanie postupu zadávania zákazky: 
 
Verejný obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania 
zákazky podľa § 9, ods. 9, zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: podľa § 4, ods. 3b, bod 1, zákona 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov najviac (maximálne) max. 43 000 € bez DPH. 
 
5. Jazyk ponuky:  
 
5.1. Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej priložené musia byť predložené v slovenskom jazyku.  
5.2. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží doklady v 
pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov 
predložených v českom jazyku.  
 



6.  Mena a ceny uvedené v ponuke: 
 
6.1. Uchádzačom navrhovaná konečná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, vedená v 
ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách zaokrúhlených na 2 desatinné miesta. 
6.2. Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. Určenie ceny a spôsobu jej určenia musí byť zrozumiteľné a jasné. 
6.3. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 
osoba“), navrhovanú konečnú cenu uvedie v zložení:  
· navrhovaná konečná cena v EUR bez DPH,   
· sadzba DPH v %,   
· výška DPH v EUR,   
· navrhovaná konečná cena v EUR vrátane DPH.  
6.4. Ak  uchádzač nie  je  zdaniteľnou  osobou  pre  DPH,  uvedie  navrhovanú  zmluvnú  cenu v EUR.  
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  
6.5. Navrhovaná konečná cena musí byť za celý požadovaný predmet zákazky, t. j. sumár všetkých 
položiek, ktorý vychádza zo špecifikácie ceny predloženej uchádzačom.  
 
7.  Podmienky účasti uchádzačov: 
 
7.1.  PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ  TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA    : 
 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia v zmysle § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z.: 
f)  je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k 
jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť 
 
7.1.1. Doklady: 
 
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 2 
písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. vo fotokópiách: 
 
8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk s váhou 100% je konečná 
navrhovaná cena vrátane DPH/celkom v EUR za dodanie celého predmetu zákazky.  
 
9. Lehota viazanosti ponuky:  
 
9.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 6. 12. 2019.  
9.2. V prípade, ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa  pred uzatvorením zmluvy podľa 
§ 146 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorou môže dôjsť k pozastaveniu konania 
verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu/objednávku v 
lehote viazanosti ponuky. V tomto prípade verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané 
predĺženie lehoty viazanosti ponúk.  
9.3. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane 
predĺženej lehoty viazanosti ponúk.  
 
10. Elektronická aukcia: nepoužije sa  
 
11. Označenie obálky ponuky:  
 
Uchádzač vloží celú ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť 
uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými 
údajmi podľa bodu 11.1. 
 
11.1. NA OBÁLKE /OBALE PONUKY MUSIA BYŤ UVEDENÉ NASLEDOVNÉ ÚDAJE 
 
11.1.1.       adresa,  na  ktorú  sa  ponuka  doručuje,  podľa  bodu  13.2. 
11.1.2. identifikácia uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania),  



11.1.3. označenie obálky/obalu: „Verejná súťaž – neotvárať!“  
11.1.4. označenie heslom verejnej súťaže: „Infraštruktúra v areáli ZOO“ .  

 
12. 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. 
 
13. Lehota a miesto predkladania ponúk: 
 
 
13.1. Miesto: Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť poštou na adresu: Zoologická záhrada Spišská Nová 

Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, Lehota pri doručení poštou: doručené poštou/kuriérom do 
5. 12. 2019 vrátane 

 
Pri osobnom doručení na adresu: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová 
Ves 
13.2. Lehota pri osobnom doručení : do 6. 12. 2019 do 11:30 hod.  
 
13.3. Forma: Ponuku predkladá spolu v jednej obálke/obale.  
 
13.4 Obsah: doklady podľa bodu 7. výzvy a cenová ponuka na predmet zákazky podľa bodu 6.3 resp. 

6.4 

Ponuky predložené po uplynutí lehoty nebudú zaradené do hodnotenia. 

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

 
15. Otváranie ponúk:  
 
15.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 6. 12. 2019 o 13:00 hod.  
15.2. Účasť na otváraní ponúk: Vyhodnocovanie ponúk komisiou je verejné. Komisia vyhodnotí ponuky z 
hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči 
ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo  výzve na  predloženie cenovej 
ponuky. 
Miesto otvárania ponúk: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves 
 
16. Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk: 
 
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Neúspešnému 
uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku neprijíma. 
 
17. Podmienky týkajúce sa zmluvy: 
 
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo. Uchádzač predloží ponuku 
s návrhom zmluvy v zmysle súťažných podkladov. 
 
18. Trvanie: 
 
18.1. Lehota ukončenia stavebných prác: do konca roka 2019 
 
19. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 
 
19.1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
 

19.1.1. Nebude predložená ani jedna ponuka,  
19.1.2. Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
19.1.3. Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 
predloženie cenovej ponuky,  
19.1.4. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  
 
20. Doplňujúce informácie: 
 



20.1. Podmienky financovania: 
 
20.1.1. Zhotoviteľovi diela sa neposkytujú preddavky (zálohy).  
20.1.2. Zhotoviteľ má právo a povinnosť vystaviť faktúru za poskytnuté služby po schválení a prevzatí 
prác objednávateľom (verejný obstarávateľ) a túto doručiť do 14 kalendárnych dní objednávateľovi po 
riadnom prevzatí diela objednávateľom.  
20.1.3. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších úprav.  
20.1.4. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 
splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.  

 
21. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk: 
 
V Spišskej Novej Vsi,  dňa 25.11.2019. 
 
 
 

Ing. Jana Dzuriková  
Riaditeľka ZOO SNV 
 
 
 

 

Základná finančná kontrola v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite vykonaná u týchto 

finančných operácií: 

• príjem/použitie alebo poskytnutie/právny úkon/iný úkon majetkovej povahy* 

      

      Finančnú operáciu je/nie je možné vykonať.* 

      Vo finančnej operácii je /nie je možné pokračovať.* 

 

Podpis zodpovedného zamestnanca: 

Dátum vykonania ZFK: 

   

    Finančnú operáciu je/nie je možné vykonať.* 

    Vo finančnej operácii je /nie je možné pokračovať.* 

 

Podpis vedúceho zamestnanca: 

Dátum vykonania ZFK: 

______________________ 

    *nehodiace sa prečiarknúť 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
1.Výkaz výmer  


