
 Mesto Spišská Belá 
                                  Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 
  

 

 
 

  
 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 
 
V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky 
v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Denné centrum Spišská 
Belá“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Mesto Spišská Belá 

Petzvalova 18 

059 01 Spišská Belá 

IČO: 00326518 

DIČ: 2020674953 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: elektronicky e-mailom 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Eva Ďurišová, tel.: 052 468 05 15, 
email: durisova@spisskabela.sk 

4. Predmet obstarávania: „Denné centrum Spišská Belá“ 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zmluva o dielo 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Jedná sa o realizáciu stavebných prác, ktoré sa týkajú stavebného objektu Denného 
centra v Spišskej Belej podľa priloženého výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2.. Ide 
o novostavbu. 
Predmetná lokalita výstavby objektu sa nachádza v obci Spišská Belá k.ú. Strážky na 
pozemku KNC 1243. Územie je rovinatého charakteru s priamym dopravným napojením 
z existujúcej miestnej komunikácie. Na predmetnom pozemku sa už nachádza detské 
ihrisko s dláždeným chodníkom, na ktorý stavba nadväzuje. Prístupová miestna cestná 
komunikácia na pozemok sa nachádza v severnej strane pozemku. 
Zo severnej strany je pozemok ohraničený cyklistickým chodníkom na pozemku mesta, 
ztejto strany bude vybudovaná aj prístupová komunikácia na pozemok. Z východnej 
strany je pozemok ohraničený vodným tokom Čierna voda a z južnej strany je 
ohraničený riekou Poprad. Zo západnej strany je pozemok výstavby ohraničený 
súkromnými pozemkami. 
Projekt rieši výstavbu samostatného objektu s funkciou občianskej vybavenosti - denne 
centrum. Stavba je navrhnutá ako jednopodlažná, nepodpivničená a zastrešená plochou 
strechou. Objekt bude napojený na verejný vodovod, splaškovú kanalizáciu, dažďovú 
kanalizáciu, elektrickú energiu. 
Výšková úroveň podlahy objektu z dôvodu jeho umiestnenia v záplavovom území rieky 
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Poprad je oproti okolitému pôvodnému terénu o 1,0m. Objekt je preto navrhnutý na 
zvýšenom násype. 
Architektúra objektu je navrhnutá v hmotovom dizajne kvádra pričom bočné steny sú 
navrhnuté v sklone. Čelná a zadná strana objektu má navrhnuté v hornej časti fasády 
zošikmenie. Objekt má navrhnuté jednoduché dispozičné riešenie. Z exteriéru je 
navrhnutý vstup priamo do komunikačnej chodby z ktorej sú sprístupnené všetky 
priestory a to WC preimobilných, WC ženy, WC muži, kancelária, sklad cez ktorý je 
prístupná kuchynka, technická miestnosť, kancelária a spoločenská miestnosť cez ktorú 
je taktiež navrhnutý vstup do kuchynky. Zo spoločenskej miestnosti je navrhnutý prístup 
na vonkajšiu terasu. Farebnosť objektu ako celku je navrhnutá prevažne v bielom 
prevedení doplnená o plochu v drevenom obklade na vstupnej fasáde. 
Plošné a priestorové bilancie: 
Zastavaná plocha objektu (bez terasy) ...................................................... 243,63 m2 
Úžitková plocha celkom .................................................................................... 207,83  m2  
 
CPV kód:  
45000000-7 Stavebné práce 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  149 504,61  EUR bez DPH 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Mesto Spišská Belá, časť Strážky. Termín dodania stavebných prác do 15.12.2018 

9. Platobné podmienky: Lehota splatnosti faktúry  je 15 dní od doručenia faktúry 
objednávateľovi formou bezhotovostného styku.  

10. Financovanie predmetu zákazky: Predmet obstarávania bude financovaný 
z rozpočtu verejného obstarávateľa a zo štátneho rozpočtu (regionálny príspevok 
v rámci Akčného plánu okresu Kežmarok).  Verejný obstarávateľ nebude poskytovať 
preddavok, ani zálohovú platbu.  

11. Lehota na predloženie ponuky: 08. 10. 2018 do 10:00 hod. 

12. Spôsob predloženia ponuky:  

a) e-mailom na emailovú adresu: durisova@spisskabela.sk    

b) poštou na adresu uvedenú v bode 1  v zalepenej obálke označenej heslom 
„Denné centrum Spišská Belá – neotvárať!“ 

c) osobne na adresu uvedenú v bode 1  v zalepenej obálke označenej heslom 
„Denné centrum Spišská Belá – neotvárať!“   (podateľňa- kontaktná osoba Mgr. 
Eva Ďurišová) 

               
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob 

hodnotenia   ponúk: najnižšia celková cena s DPH, resp. konečná cena 

14. Pokyny na zostavenie ponuky: jedno vyhotovenie, slovenský jazyk nemožnosť 
variantného riešenia, označenie e-mailu vyššie uvedeným predmetom verejného 
obstarávania 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje vyplnením 
cenovej ponuky (príloha č. 1):  

a. Identifikačné údaje uchádzača v zmysle vyplnenia prílohy č.1 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v zmysle 
vyplnenia prílohy č.1 
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c. Odkaz na výpis z elektronického registra doplnený do prílohy č. 1 alebo 
fotokópia dokladu o oprávnení dodávať predmet obstarania 

 
15. Ohliadka miesta plnenia zákazky: Ohliadka miesta plnenia zákazky je možná. 

Záujemcovia majú možnosť vykonať ohliadku miesta plnenia zákazky, aby si sami 
overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie 
ponuky. Termín a čas ohliadky si môžu záujemcovia dohodnúť vopred e-mailom: 
kalafut@spisskabela.sk. Projektová dokumentácia je k dispozícii na Mestskom  
úrade, Petzvalova 18, Spišská Belá, kontraktná osoba Ing. Radoslav Kalafut, tel.: 
052 468 05 23, email: kalafut@spisskabela.sk. Náklady spojené s ohliadkou znášajú 
záujemcovia bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

16. Otváranie ponúk: 08. 10. 2018 o 11:00 hod. 

17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: vyššie uvedená osoba 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: s úspešným uchádzačom bude 
uzatvorená zmluva, ktorá bude zároveň slúžiť ako objednávka.  

V prípade potencionálnych záujemcov/uchádzačov, ktorí budú mať záujem predložiť 
cenovú ponuku na základe výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej v profile 
verejného obstarávateľa: prílohy č. 1  a 2 k výzve na predkladanie ponúk  
v editovateľnej podobe, vzhľadom na funkcionalitu profilu je možné vyžiadať mailom 
na emailovej adrese: kalafut@spisskabela.sk 

 
 

 
 
Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 28.09.2018 

 
Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 28.09.2018 
 
 
V Spišskej Belej, dňa 28.09.2018 
 

 
 

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

Dátum, podpis, pečiatka 
 
Prílohy:  
Príloha č.1 – Formulár cenovej ponuky 
Príloha č. 2 – Výkaz výmer  
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Príloha č. 1 

 

Cenová ponuka na zákazku:   „Denné centrum Spišská Belá“ 

  

Uchádzač:  

názov: 

sídlo: 

IČO: 

DIČ:  

IČ DPH:  

elektronický odkaz na preukázanie oprávnenia dodávať predmet obstarania: 

štatutárny zástupca: 

kontaktná osoba:  

telefón: 

e-mail: 

 

 

Cena za špecifikovaný predmet 
zákazky bez DPH (resp. konečná cena 
u neplatcov) v EUR 

Cena za špecifikovaný predmet zákazky s 
DPH (resp. konečná cena u neplatcov) v EUR 
– kritérium hodnotenia 

  

 

 

 
 
 

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

Dátum, podpis, pečiatka 

štatutárneho zástupcu 
 
 


