
CENTRUM  PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO  

PORADENSTVA  A PREVENCIE 

Mierová 1,  934 01 Levice  IČO: 42121396 
 

Č. j.:   LA-1146/2014                                                                      

 

 

VEC:  Prieskum trhu - Výzva na ponuku 

 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Levice ako verejný obstarávateľ v 

rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky vykonávanej podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zverejňuje 

VÝZVU 

na predkladanie ponúk 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Sídlo: Mierová 1, 934 01 Levice  

V zastúpení: PhDr. Lívia Danová, riaditeľka 

IČO: 42121396 

Kontaktné miesto: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

Mierová 1, 934 01 Levice  

Kontaktná osoba: Ing. D. Bútorová, PhDr. L. Danová 

Telefón: 036/6312903 

E-mail: ppplevice@mail.t-com.sk 

 

2. Predmet zákazky:  Oprava plotu 
 

3. Druh zákazky:  práce 

CPV (Spoločný slovník verejného obstarávania):  

Hlavný slovník: 45262520-2 murárske práce 

 

4. Opis predmetu zákazky a miesto dodania: 
Predmetom zadania zákazky je oprava časti plotu pri pavilóne A: oprava poškodených betónových 

krytov, múrika plotu a murovaných stĺpikov. 

Je potrebné vykonať obhliadku na mieste a výmer jednotlivých prác treba presne zamerať.  

Miesto dodania:  

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, Levice.  

 

5. Predpokladané množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  do 2 700,- €  

 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby riadne zhotovený predmet zákazky bol odovzdaný verejnému 

obstarávateľovi v termíne do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva medzi verejným 

obstarávateľom a úspešným uchádzačom. 

 

7. Podmienky zmluvy:  

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje preddavok. Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. Splatnosť faktúry je 

do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Platba sa uskutoční na základe skutočne 

vykonaných prác a predloženej faktúry, po zrealizovaní a prevzatí diela, ktoré bude bez závad. 

mailto:ppplevice@mail.t-com.sk


8. Podmienky účasti:  
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov.   

V ponuke uvedená cena musí byť stanovená v tvare: jednotková cena bez DPH, sadzba DPH a výška 

DPH a cena spolu s DPH.  

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní. 

 

Uchádzač predloží: 

a) ponuku s položkovitým rozpočtom na celý predmet zákazky vypracovanú uchádzačom na základe 

vykonanej obhliadky miesta a výmeru jednotlivých prác,  

b) doklad o oprávnení podnikať (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorom musí byť zapísaný 

predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky; 

 

9. Termín dodania predmetu zákazky:  počas trvania zmluvy 

 

10. Miesto, spôsob a lehota na predloženie ponúk:   

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa osobne alebo poštou, pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk, na adresu:  

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1,  934 03 Levice. 

 

Lehota na predloženie ponuky: do 26. 9. 2014 do 10:00 hod.  

Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky.  

Ponuky doručené alebo predložené po uplynutí tejto lehoty nebudú verejným obstarávateľom prijaté.  

 

11. Kritériá pre vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania.  

 

12. Informácia o výsledku:  

Výsledok verejného obstarávania zákazky bude oznámený len úspešnému uchádzačovi. Informácie o 

výsledku verejného obstarávania budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na jeho webovej 

stránke.  

 

13. Použitie elektronickej aukcie: Nie  

 

14. Ďalšie informácie:  

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku 

voči verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  

- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti,  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk,  

- ak predložené cenové ponuky prekročia predpokladanú hodnotu zákazky, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie a nebolo možné ich 

predvídať.  

 

Dátum zverejnenia výzvy v profile verejného obstarávateľa: 19. 9.2014 

 

V Leviciach, dňa:  19. 9. 2014 

 

 

 

PhDr. Lívia Danová 

       Riaditeľka CPPPaP 

 

 


