
 

 
 

 

KAMPINO 
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých  

Haanova 36-38,  851 04  B r a t i s l a v a 
 

 
 
 
 

 
Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
 

Názov organizácie: KAMPINO – domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , 
ďalej len  „KAMPINO – DSS“ 
IČO: 00641413     
DIČ:2020936896    
Sídlo organizácie: Haanova 36-38, 851 04 Bratislava     
Kontaktná osoba:  PhDr. Eva Samolejová, MPH 
Telefón: 0911990201  
E-mail: samolejova@kampino.sk    
Internetová stránka: https://kampino.sk/ 

 
 
 
2. Predmet zákazky: „Oprava povrchov ubytovacích priestorov a  protipožiarne 

opatrenia -výmena protipožiarnych dverí  DSS pre deti a dospelých Kampino  
Haanova 36-38, Bratislava“ 

 

3.  Opis predmetu zákazky:  

       Predmetom zákazke je oprava priestorov v z mysle protipožiarnych opatrení         
       v zmysle výkazu výmer a obhliadky. 
 
 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

     45000000-7 - Stavebné práce 
     45262520-2 - Murárske práce    
     45111300-1 - Demontážne práce   
     45421131-1 - Montáž dverí 
     45442100-8 – Maliarske a natieračské práce 

 
     Druh zákazky a predpokladaná hodnota zákazky:  

Stavebné práce 
 
Zákazka na opravu stien a vymaľovanie priestorov, zákazka s nízkou hodnotou podľa 
§117 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená vo výške 26 033,00 bez DPH 
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5. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 
rozpočtu „KAMPINO – DSS“ „KAMPINO – DSS“. neposkytuje zálohy na plnenie 
predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou. Právo 
vystaviť faktúru vznikne predávajúcemu po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia. 
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa doručenia. 

 

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Haanova 36-38, 851 04 Bratislava 
Predmet tejto zmluvy bude dodávateľom dodaný do 30.09.2022 

7. Typ zmluvného vzťahu:  Zmluva o dielo 

 
8. Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením 

ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného 
obstarávateľa. 
 

9. Podmienky účasti uchádzačov:  
 
Osobné postavenie 

      Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti: 

- týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 
č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie čestným 
vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f) o tom, že uchádzač nemá zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní. 
 

10. Obsah ponuky: Kontaktné údaje uchádzača (názov, adresa, kontaktná osoba – 
telefón, mail, IČO), cenová ponuka s DPH vrátane dopravy a všetkých nákladov 
súvisiacich s dodaním požadovaných prác. 

 
- Doklad o oprávnení na podnikanie podľa § 32 ods. 2 písm. e). 
- Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 1). 
- Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní               

(príloha č. 2). 
- Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov.(príloha č.3). 
- Návrh Rámcovej dohody(príloha 4) 
- Výkaz výmer 

 
11. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena v € s DPH za predmet zákazky. 

 

12. Mena a ceny uvádzané v ponuke: EURO, cena s DPH 
 
13. Miesto a lehota na predkladanie ponuky: ponuky budú zasielané elektronickou 

platformou https://www.uvo.gov.sk do 22.07.2022 do 09,00 hod. 
 
14. Vyhodnotenie ponúk: 22.07.2022 o 10,00 hod. 
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15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: výsledok z vyhodnotenia bude 

zasielaný mailom všetkým dodávateľom, ktorí predložia ponuky 
 

16.  Doplňujúce informácie: 
 
16.1.   Verejný obstarávateľ určí úspešného uchádzača za podmienok, že: 

- splnil všetky podmienky účasti,  
- ponúkol najnižšiu sadzbu za predmet zákazky v Euro s DPH.  

 
16.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania 

alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak: 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 

v tejto výzve, 
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 
- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, 
- nebude predložená ani jedna ponuka. 
 

16.3. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na 
tomto obstarávaní. 
 

16.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
ponuky.  
 

16.5. Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Eva 
Samolejová, e-mail:samolejova@kampino.sk , tel.: 0911 990 201 
 

16.6. Ak úspešný uchádzač nepodpíše Rámcovú dohodu s „KAMPINO – DSS“, z 
vlastného rozhodnutia, „KAMPINO – DSS“, má právo uzavrieť  rámcovú zmluvu s 
 uchádzačom, ktorý v súťaži skončil ako druhý v poradí.  

 
 

 
V Bratislave  12.07.2022                                                 PhDr. Jana Tvarožková, v.r.  
                                                                                                     riaditeľka  
 
 
 
 
Prílohy: 
 
č..1  Návrh  na plnenie kritérií 
č. 2  Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO 
č. 3  Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov 
č. 4  Návrh Zmluvy o dielo 
č .5   Výkaz výmer 
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Príloha č. 1                                                 
 
Návrh na plnenie kritérií  

SÚŤAŽNÁ PONUKA 
 
1. Základné údaje uchádzača:  
Obchodné meno spoločnosti:  
Adresa sídla spoločnosti:  
Konateľ spoločnosti:   
IČO:   
DIČ:   
IČ DPH:  
Zastúpený:   
Tel:   
E-mail: 
 
 

Názov predmetu 
obstarávania: 

Celková cena diela 
bez DPH: 
v súlade 
s Výkazom výmer 

 
DPH: 

Celková cena diela 
s DPH: 
v súlade 
s Výkazom výmer 

„Oprava povrchov 
ubytovacích priestorov a  
protipožiarne opatrenia-
výmena prootipožiarnych 
dverí  DSS pre deti a 
dospelých Kampino  
Haanova 36-38, Bratislava“ 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
Dátum: .................................                      
 
                                                              Podpis: ...........................................  
                                    (vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača) 
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Príloha č. 2                                                 
 
 
 ČESTNÉ VYHLÁSENIE  O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI VO VEREJNOM    
 OBSTARÁVANÍ  
 
 
Obchodné meno uchádzača: .....................  
IČO: .....................  
zastúpený  
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: .................................... 
 

 

 ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky 
„Oprava povrchov ubytovacích priestorov a  protipožiarne opatrenia -výmena 
protipožiarnych dverí  DSS pre deti a dospelých Kampino  Haanova 36-38, 
Bratislava“, IČO: 00641413 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) výzvou na predloženie 
ponuky zo dňa 27.06.2022.  
 
 
čestne vyhlasujem, že  
 
 
spĺňam podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona, a teda nemám uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  
 
 
 
 
 
V ...................... dňa ...............2022  
 

 

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

                                                    osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača 
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Príloha č. 3 
 

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
 

Zákazka na poskytnutie služieb  podlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 
„Oprava povrchov ubytovacích priestorov a  protipožiarne opatrenia -výmena 

protipožiarnych dverí  DSS pre deti a dospelých Kampino  Haanova 36-38, 
Bratislava“ 

    
 
doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] 
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania podlimitnej zákazky 
(ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky 
(ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného 
obstarávania [doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod 
číslom [doplniť číslo značky vo Vestníku], týmto  
 

čestne vyhlasujem, že 
 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 
� som nevyvíjal 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 v súťaži,  
� som neposkytol 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.  
 
 
 
V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]  
–––––––––––––––––––––––––-  
 
               
 
                                                                                       –––––––––––––––––––––––––-  
                                                                                        (doplniť podpis) 
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Príloha č. 4 
 
 
 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obch. z. 

medzi: 

 
Objednávateľom:    Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Kampino  
                                  Haanova 36 – 38,  851 04 Bratislava  
                                  Zastúpená: PhDr. Jana Tvarožková  
                                   IČO: 00641413 
                                   IČ.DPH: 2020936896 
                                   Zápis na      BSK, reg-č.70/2009-soc 
                                   Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
                                   č. účtu: SK4081800000007000471998 
  

a 
 

Zhotoviteľom:   
 
 
  

 

 

 

Čl. I. 

Predmet diela  
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa opravu ubytovacích priestorov - a  

protipožiarne opatrenia -výmena protipožiarnych dverí  DSS pre deti a  dospelých Kampino  
Haanova 36-38, Bratislava v dohodnutom rozsahu podľa predloženého a účastníkmi tejto 
zmluvy odsúhlaseného rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo po ukončení prevziať a zaplatiť jeho cenu. 
 

 

Čl. II. 

Miesto zhotovenia diela 

1. Zhotoviteľ bude realizovať dielo na objekte objednávateľa – Domov sociálnych služieb pre 
deti a dospelých Kampino Haanova 36 – 38,  851 04 Bratislava 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi maximálnu súčinnosť pri výkone prác, 
najmä, čo sa týka presunu ubytovaných, resp. pri obmedzeniach, ktoré vyplynú v dôsledku 
výkonu prác. 
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Čl. III. 

Dojednaný čas a spôsob zhotovenia diela 

 
1. Termín zahájenia prác je do 5 prac. dní po podpise tejto zmluvy o dielo 
2. Stavenisko odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 2 dni pred započatím prác. 
3. Dielo bude zhotoviteľom ukončené a objednávateľovi odovzdané do 60 dní od započatia 

prác. 
4.    Práce sa budú vykonávať s dôrazom na čistotu okolia a tak, aby čo najmenej obmedzovali 

prevádzku zariadenia. 
   

Čl. IV. 

Cena diela 

1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu ..................Eur              
s DPH. Uvedená cena je odvodená z rozpočtu, ktorý bol spracovaný pred uzavretím zmluvy 
a je prílohou zmluvy. 

 

Čl. V. 

Platenie diela 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že na dielo  vystaví zhotoviteľ po ukončení a odovzdaní diela 

vyúčtovaciu faktúru so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry na základe preberacieho 
protokolu .   

 
 

Čl. VI. 

Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej 

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na 
zhotovovanej veci. Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotovovanej veci až po jej zhotovení 
a prevzatí preberacím protokolom. 

2. Za škody spôsobené pri výkone prác počas zhotovenia diela a dodržiavanie bezpečnostných 
opatrení počas výkonu prác zodpovedá zhotoviteľ. 

 

 

Čl. VII. 

Odovzdanie diela 
1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred. 
2. O odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela 

v okamžiku jeho prevzatia objednávateľom. 
3. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí objednávateľ vytknúť (oznámiť) už 

v zápise o prevzatí. 
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Čl. VIII. 

Záruka za akosť 

1. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela na 24 mesiacov.  

 

Čl. IX. 

Zmluvné pokuty 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách: 
a) pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela zhotoviteľ zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, 
b) pri omeškaní objednávateľa so zaplatením vystavenej a doručenej faktúry zaplatí 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
 
 

Čl. X. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť v zmysle príslušnej platnej legislatívy.       
2. Táto zmluva bude zverejnená – zverejnený bude len text tejto zmluvy, avšak pečiatky 

a podpisy zástupcov zmluvných strán zostanú nezverejnené. Nezverejnená zostane 
príloha s cenami, pretože ceny diela  pokladá zhotoviteľ za obchodné tajomstvo v súlade 
s ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

3. Túto zmluvu je možné zmeniť len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme dodatku. 
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisov, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží dva rovnopisy. 
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a po odsúhlasení jej obsahu podpísali. 
 

 

V Bratislave dňa .............2022 

 

Za zhotoviteľa:                                                                      Za objednávateľa:                                                                         

 

..............................................................                                 ................................................ 
       
                                    v. r.                                                   PhDr. Jana  Tvarožková, v. r.   
            majiteľ                                                                                   riaditeľka 
 

 

 
 

 


