
Tennis Club Topoľčany 

          Javorová 4640/1, 955 01 Topoľčany, IČO: 35 591 099 
___________________________________________________________________________ 
 
 

VÝZVA 
na predkladanie ponúk zákazky s nízkou hodnotou  

 
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
(ďalej len „zákon v platnom znení“) 

  
 
1. Verejný obstarávateľ           
Názov        Tennis Club Topoľčany 
Právna forma       občianske združenie 
Sídlo - ulica       Javorová 4640/1 
Sídlo - mesto          Topoľčany 
Sídlo - PSČ           955 01  
IČO            35 591 099 
Kontaktná osoba         JUDr. Milan Kyseľ 
tel. č.          +421 910 911 822   
e-mail           kysel@ius.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  www.tctopolcany.sk 
 
            
2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa             
„Rekonštrukcia sociálnej budovy so súpisným číslom 4640 v areáli tenisových dvorcov 
Tennis Clubu Topoľčany – druhá etapa“. 
  
  
3. Druh zákazky 
Stavebné práce 
 
 
4. Hlavné miesto uskutočnenia stavebných prác 
Topoľčany, Javorová 4640/1 
 
 
5. Výsledok verejného obstarávania  
Zadanie objednávky v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov.  
 
 
6. Stručný opis zákazky  
Stavebné práce v súvislosti  s rekonštrukciou sociálnej budovy so súpisným číslom 4640 
v areáli tenisových dvorcov Tennis Clubu Topoľčany, podľa výkazu výmer tvoriaceho 
prílohu č.1 tejto výzvy. 



 
Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
Hlavný predmet zákazky  
45212221-1, Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách. 
 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH 
13 667,19 EUR bez DPH.     
 
   
8. Trvanie zmluvy /lehota na uskutočnenie dodávky v mesiacoch 
1 mesiac. 
 
  
9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z dotácie z rezervy predsedu vlády SR.  
 
 
10. Podmienky účasti  
 
10.1  Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti  
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti  týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32  
ods. 1 zákona v platnom znení. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o 
oprávnení uskutočňovať stavebné  práce - predložením výpisu z obchodného (právnická 
osoba) alebo živnostenského (fyzická osoba – podnikateľ) registra preukazujúceho 
oprávnenie na vykonávanie živnosti uskutočňovanie stavieb a ich zmien alebo obdobnej 
živnosti (postačí elektronický výpis). 
Odôvodnenie požiadavky   
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnote zákazky, v súlade so 
svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.   
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa  tohto 
bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený.  
   
 
10.2 Technická a odborná spôsobilosť   
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:  
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického 

postavenia uvedené v § 33 zákona v platnom znení a technickej a odbornej spôsobilosti 
uvedené v § 34 zákona v platnom znení. 
Nevyžaduje sa.  
 
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
Najnižšia cena uvedená v eurách vrátane DPH. 
  
 
12. Použije sa elektronická aukcia   
nie   
  
 
13. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ  
VO/1/2017 



 
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa   
Dátum a čas: 04.12.2017 17.00 hod. 
  
 
15. Miesto na predloženie ponúk  
E-mailom na adresu kysel@ius.sk. 
Všetky dokumenty musia podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, následne skenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na 
vyššie uvedenú mailovú adresu. 
 
  
16. Obsah ponuky  
16.1 Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:  
Doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 
10. tejto výzvy na predkladanie ponúk.   
16.2 Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk – 
cenu bez DPH, samotnú DPH a celkovú cenu vrátane DPH, pričom uchádzač uvedie, či 
je alebo nie je platcom DPH. 
 
 
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  
Štátny jazyk, slovenský jazyk.  
 
 
18. Ďalšie informácie  
Začiatok uskutočňovania stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, je 26.03.2018, 
práce musia byť dokončené do 25.04.2018. 
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a zúčastnenými uchádzačmi sa bude 
uskutočňovať e-mailom. Ponuky na základe zadania verejného obstarávateľa sa budú 
predkladať verejnému obstarávateľovi výhradne e-mailom. Verejný obstarávateľ bude 
vyhodnocovať predkladané ponuky na predmet zákazky na základe stanoveného kritéria. 
Informácia o úspešnosti ponúk zúčastnených uchádzačov bude verejným obstarávateľom 
bezodkladne zaslaná e-mailom. 
 
 
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk  
16.11.2017 
 
  
20. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa  
26.11.2017   
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk: 

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky – výkaz výmer 

mailto:kysel@ius.sk

