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Výzva na predloženie cenovej ponuky  

“Obnova vrátnice“  
 

zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 odst. 1 písm. b) 

 

Názov:  Mesto Sereď 

Zastúpený:  Ing. Martin Tomčányi, primátor 

IČO:  00306169 

DIČ:  0210000916 

Kontaktná osoba:  Ing. Branislav Bíro                             

Sídlo: 

Mesto:  Sereď 

PSČ:  92601 

Ulica:  Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 

Telefón:  031-7892392                         

Elektronická pošta:  projman@sered.sk  

  

 

(2) Identifikácia predmetu obstarávania 

 

Predmetom zákazky je obnova klasicistickej vrátnice ako súčasti národnej kultúrnej pamiatky, 

Námestie slobody, súpisné číslo 4288, katastrálne územie Sereď, parcelné číslo 2/8. Súčasťou cenovej 

ponuky s názvom “Obnova vrátnice“ má byť podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu 

v Trnave, číslo konania KPUTT-2017/14111-3/45023/Pet (príloha): geodetické zameranie objektu, 

ktoré bude obsahovať situáciu, pôdorys, rez, fasády, strechu, detaily atiky, pilastrov a stĺpov, 

reštaurátorský výskum na zistenie pôvodnej  slohovej farebnosti a povrchovej úpravy tehlových 

a kamenných konštrukcií objektu, stropu a podlahy atď. Výsledky výskumu budú zapracované do 

návrhu na reštaurovanie fasád a interiéru vrátnice. Ďalej návrh na reštaurovanie fasád a interiéru 

vrátnice pre KPU TT na vydanie osobitného rozhodnutia. Súčasťou cenovej ponuky projektu obnovy 

vrátnice musí byť zameranie jestvujúceho stavu a navrhovaný stav a sanácia vrátnice proti zemnej 

vlhkosti. Ďalšie požiadavky sú podrobne uvedené v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu 

v Trnave, číslo konania KPUTT-2017/14111-3/45023/Pet a je potrebné ich položkovite uviesť 

v cenovej ponuke uchádzača. Termín realizácie prác: od 06/2017 do 07/2017.        

 

Kód CPV: 45454100-5 Reštaurovanie 

Predpokladaná hodnota zákazky: podľa § 117, Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami 

 

(3) Financovanie predmetu obstarávania 

 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

 

(4) Lehoty 

 

Predloženie cenovej ponuky:  do 23.6.2017 do 12:00 hod. 
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(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky 

 

Cenová ponuka musí obsahovať: 

- právoplatné osvedčenie na realizáciu predpísaných prác podľa rozhodnutia KPUTT-

2017/14111-3/45023/Pet 

- návrh na plnenie kritéria (Pr.č.1), 

- položkovitý rozpočet predpísaných prác podľa rozhodnutia KPUTT-2017/14111-

3/45023/Pet 

 

(6) Obhliadka miesta realizácie  

 

Verejný obstarávateľ umožňuje vykonanie obhliadky vrátnice. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o 

vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky si môžu obhliadku dohodnúť s Ing. 

Branislav Bírom na tel.: 0317892392, 2393, resp. mailom na projman@sered.sk. Termín obhliadky je 

stanovený na 20.6.2017 od 8:00 do 9:00 hod.  

 

(7) Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky a obhliadka 

 

Predloženie cenovej ponuky je písomné alebo elektronické (emailom) na adresu: projman@sered.sk.   

Ponuku požadujeme predložiť ako sken vo formáte PDF s podpisom uchádzača. Písomná alebo 

elektronická ponuka bude označená na obálke alebo v predmete správy heslom “Obnova vrátnice – 

cenová ponuka - NEOTVÁRAŤ“ Ponuka musí byť predložené v slovenskom jazyku.  

 

(8) Kritérium hodnotenia 

 

Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH resp. celkom (neplatca DPH) . Cenová ponuka 

(Pr. č.1 - Návrh na plnenie kritéria) bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane 

DPH a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH.  

 

(9) Ostatné informácie 

 

Víťaznému uchádzačovi bude zaslaná objednávka na realizáciu prác podľa predmetu obstarávania 

(bod 1). Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť 

dokumentácie tejto zákazky. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač. Na jej predloženie ho verejný 

obstarávateľ vyzve.  

 

 

V Seredi, dňa 12.6.2017 

 

          

Ing. Martin Tomčányi 

primátor 
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          Príloha č.1 

 

Návrh na plnenie kritéria: 

“Obnova vrátnice“  
 

Uchádzač:  Obchodné meno:...........................................................................................................  

 

                   Sídlo, miesto podnikania: ..............................................................................................  

 

                  IČO:............................................................................................. ................................... 

 
 

Cena na dodanie zákazky: 

 

“Obnova klasicistickej historickej vrátnice“ 

Názov kritéria 

 

Návrh na plnenie kritéria 

(EUR)  

 

Cena za predmet zákazky bez DPH  

 

DPH 20% 

 

 

Cena za predmet zákazky vrátane DPH alebo celkom 

v prípade neplatiteľa DPH 

 

 

 

 

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v tomto formulári: 

 

*Som – nie som platcom DPH 
(*nehodiace prečiarknite) 

 

Za uchádzača: 

Meno a priezvisko:.....................................................................      

Podpis oprávnenej osoby:.......................................................... 

 

Miesto podpisu:................................ 

Dátum:................................                                                                                                                    

  

 

 


