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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

na zákazku: Oprava strechy Domu kultúry Ružinov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
 Názov:   CULTUS  Ružinov, a.s. 
 Sídlo:   Ružinovská 28 
 PSČ:  820 09 Bratislava 
 Mesto/Obec:   Bratislava 
 Štát:   Slovenská republika 
 IČO:  35874686 
 Kontaktná osoba:  Peter Valúch 
 Telefón:   0903 388 757 
          Email:  peter.valuch@cultusruzinov.sk 
 
2. Predmet zákazky: 

„Oprava strechy Domu kultúry Ružinov“ 
Kód CVP: 44112400-2, 45000000-7. 
Presný popis zákazky je vymedzený v bode 4 tejto výzvy. 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 4.990,- EUR bez DPH. 
 

4. Podrobný popis predmetu zákazky: 
 

Predmetom zákazky je oprava časti strechy Domu kultúry Ružinov, na Ružinovskej ulici č. 
28 v Bratislave, takto: 

 
Názov práce            merná jednotka množstvo 
 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km        tona 1,4 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt      tona 1,4 

Zhotovenie izolácie fóliou PVC m2 140 

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny  

v objekte výšky do 24 m % 4520,84 

Odstránenie izolácie m2 140 

Oprava izolácie - spojov, rohy sub 1 

FATRAFOL - kotviaca technika m2 140  
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FATRA FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia  

hrúbka 1,5 mm, šírka 1,3 m šedá m2 154 

 
Predmetom zákazky je oprava poškodenej časti strešného povrchu objektu Domu kultúry 
Ružinov, a to vo výmere 140 m2. Predmet zákazky zhŕňa aj: 

• Dodanie potrebného materiálu v plnom rozsahu, 
• Dovoz materiálu, 
• Odvoz odpadu vzniknutého z opravy strechy, 
• Záruku na vykonanú opravu 5 rokov. 

 
5. Náležitosti cenovej ponuky: 

 
5.1 Uchádzač uvedenie cenu nasledovne: 

 
• cena spolu v Eurách bez DPH 
• osobitne výška DPH v Eurách 
• cena spolu v Eurách s DPH 
• ak uchádzač nie je platca DPH, túto skutočnosť výrazne vyznačí.    
 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky, kúpou 
a dovozom materiálu a odvozom odpadu. 
 

5.2 Uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať predmetné  služby predložením výpisu z  
obchodného registra alebo predložením živnostenského listu. 
 

5.3 Uchádzač je povinný preukázať svoju činnosť v obstarávanom predmete činnosti, a to  
predložením troch referencií, nie starších ako päť rokov, ktoré zašle spolu s cenovou  
ponukou. 

 
6. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 03.10.2019 

 
7. Predkladanie ponúk: 

 
Ponuku je možné predložiť poštou alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Oprava 
strechy – NEOTVÁRAŤ“, a to na sekretariát verejného obstarávateľa v termíne do 
03.10.2019. 
V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny podľa špecifikácie uvedenej v tejto 
výzve a prílohy vymedzené v bode 5 tejto výzvy. 
 

8. Miesto a čas dodania:  
A. Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava 

 
Do 3 týždňov odo dňa doručenia objednávky. 
 

9. Záujemcovia sú povinní uskutočniť pred podaním cenovej ponuky obhliadku miest 
plnenia, ktorá je pre riadne dodanie plnenia nevyhnutná. Záznam o vykonaní obhliadky, 
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ktorý bude pri obhliadke spísaný, bude súčasťou ponukovej dokumentácie. Obhliadku je si 
možné dohodnúť s kontaktnou osobou Peter Valúch, na tel. čísle 0903 388 757. 
 

10. Jazyk ponuky: slovenský 
 

11. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude 
financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

 
12. Kritérium hodnotenia: Najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky . 
 
 
13. Víťazný uchádzač bude zákazku plniť na základe doručenej objednávky na predmet 

zákazky, v súlade s podmienkami stanovenými touto výzvou. 
 

14. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejné obstarávanie zrušiť. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 25.09.2019 
 
 
 
 
 
                                                                              ____________________________ 
                                                                                  Ing. František Fabián, MBA 
                                                                                     predseda predstavenstva 
 
 
 
 
                                                                              _______________________ 
 
                                                                                    člen predstavenstva 


