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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: Kúpa predajných drevených stánkov 

 
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: 

„Kúpa predajných drevených stánkov“ 
Kód CVP: 39154100-7, . 
Presný popis zákazky je vymedzený v bode 4 tejto výzvy. 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 9.990,- EUR bez DPH. 
 

4. Podrobný popis predmetu zákazky: 
 

Predmetom zákazky je kúpa drevených predajných stánkov, celkom v počte 10 kusov, 
takto: 

- stánok vo výmere 3x3 metre (prijateľná odchýlka +-40 cm), 
- materiál drevo (nie drevotrieska a obdobné ) v minimálnej  hrúbke 16 mm, 
- stánok musí byť tvorený štyrmi bočnými stenami, jednými dverami, dvoma výdajnými 

zatvárateľnými oknami s „petlicou“,  sedlovou strechou, krytinou strechy a podlahou,  
- stánok musí byť uzamykateľný, 
- stánok musí byť opakovateľne montovateľný, 
- podlaha musí byť v minimálnej hrúbke 2,5 cm, 
- drevo musí byť naimpregnované proti škodcom a lazúrou, 
- zaškolenie zamestnancov k montáži a demontáži stánkov, 
- montáž stánkov (dňa 20.11.2019), 
- demontáž stánkov (dňa 23.12.2019), 
- dovoz stánkov, 
- záruka na stánky 2 roky. 
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5. Náležitosti cenovej ponuky: 

 
5.1 Uchádzač uvedenie cenu celkom za 10 kusov stánkov 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, teda samotné 
stánky, dovoz, montáž a demontáž v určenom termíne a zaškolenie zamestnancov 
verejného obstarávateľa. 
 

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: 16.10.2019 

 
7. Predkladanie ponúk: 

 
Ponuku je možné predložiť poštou alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Stánky 
– NEOTVÁRAŤ“, a to na sekretariát verejného obstarávateľa v termíne do 18.10.2019. 
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:  
 

Dom kultúry Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava, s montážou dňa 20.11.2019. 

 
9. Jazyk ponuky: slovenský 

 
10. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude 

financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  
 
11. Kritérium hodnotenia: najnižšia cena celkom bez DPH. 
 
12. Víťazný uchádzač bude zákazku plniť na základe doručenej objednávky na predmet 

zákazky, v súlade s podmienkami stanovenými touto výzvou. 
 

13. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejné obstarávanie zrušiť, a to za podmienok 
ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní. 
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V Bratislave, dňa 08.10.2019 
 
 
 
 
 
                                                                              ____________________________ 
                                                                                  Ing. František Fabián, MBA 
                                                                                     predseda predstavenstva 
 
 
 
 
                                                                              _______________________ 
       Silvia Pilková 
                                                                                    člen predstavenstva 


