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Vec: Výzva na predloženie ponuky na zákazku podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.  
 
 Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na zákazku podľa §9 ods. 9 zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predloženie cenovej ponuky 
na predmet zákazky : „Sanácia suterénu - budovy Geologického ústavu SAV – Ďumbierska 1, 
Banská Bystrica. 
                                    
  
  Opis predmetu zákazky: 
 
 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť sanáciu suterénu vybraných 
miestností budovy Geologického ústavu SAV, Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica. Obhliadka 
budovy je možná v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 po telefonickom nahlásení na t.č. 
048/3213211. 
 
 

Predpokladaná hodnota zákazky : 

 
2 700,00 EUR bez DPH 
 

 Hodnota zákazky, pre ktorú sa realizuje  výber dodávateľa, je definovaná v súlade s § 9 ods. 
9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len zákon). 
 
 Obsah cenovej ponuky : 

 
• Krycí list (príloha č.1) – ponuka na celý predmet zákazky. 
• Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa na poskytnutie 

služieb uvedenými v tejto výzve (príloha č. 2).  
• Kópia dokladu v zmysle § 26 ods. 1 pism. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní. 
• Výkaz a výmer (príloha č.3). 

 
 
 

 

GEOLOGICKÝ ÚSTAV  Telefón  00421-48-321 32 11 
Slovenskej akadémie vied  Fax         00421-48-412 41 82 
pracovisko Banská Bystrica e-mail:  palova@savbb.sk 
Ďumbierska 1      
974 11 BANSKÁ BYSTRICA  
SLOVENSKO   http://www.geol.sav.sk/ 

IČO:  586 943          DIČ 2020894997 
Štátna pokladnica: 7000127695/8180 



 

 

 
Rozsah ponuky: celý predmet zákazky 
 
Možnosť rozdelenia ponuky: nie 
 
Možnosť predloženia variantných riešení: nie 
 
Termín dodania - poskytovania služby: 31.3.2014  
 
Lehota na predloženie ponuky: ponuku žiadame predložiť najneskôr do  24.1.2014 do 10:00 
 
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom nepriehľadnom obale. Ponuku uchádzač predloží osobne 
alebo poštovou zásielkou so sprievodným listom a identifikačnými údajmi uchádzača na adresu: 

 
GEOLOGICKÝ ÚSTAV Slovenskej akadémie vied 
Ďumbierska 1 
974 11 Banská Bystrica, Slovensko 
 

V prípade osobného doručenia, uchádzači doručia ponuku na adresu verejného obstarávateľa, na 
sekretariát pracoviska, v lehote na predkladanie ponúk v čase od 09.00 do 10.00 hod. miestneho 
času: 

 
GEOLOGICKÝ ÚSTAV Slovenskej akadémie vied 
Ďumbierska 1 
974 11 Banská Bystrica, Slovensko 
 

Na obálke bude pri oboch spôsoboch doručenia uvedené obchodné meno uchádzača a označenie 
„Sanácia suterénu“.  Nápis: Neotvárať 

Cenová ponuka, ktorá nesplní tieto náležitosti bude uchádzačovi vrátená. 
 
 
Kritéria na hodnotenie ponúk:  

1. Kritérium  
cena  služby bez DPH  v €  + 20 % DPH  v € = spolu s DPH  v  €   
 
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH je povinný to uviesť vo svojej ponuke. 
 
Spôsob hodnotenia : 
 
Určí sa poradie uchádzačov od najnižšej ceny v EUR vrátane DPH po najvyššiu.  
 
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý vo svojej ponuke uvedie najnižšiu cenu za 
dodanie služby s DPH v EUR. 
 
Ceny uvádzané v ponuke: uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu 
zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená ako celková suma v Eurách vrátane DPH.  
 
Lehota viazanosti ponúk je do: 28.01.2014  
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa – dôvody na zrušenie súťaže. Verejný obstarávateľ môže 
zrušiť súťaž ak: 



 

 

 
a)    nebude predložená ani jedna ponuka; 
b)    ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti; 
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám; 
d)    ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie. 
 
 Veríme, že  predložíte ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou.   
 
 
 S pozdravom 
 
 
 
 
 

    RNDr. Igor Broska, DrSc. 
    riaditeľ Geologického ústavu SAV  

 
 
 
Prílohy:  1. Krycí list ponuky 
 2. Prehlásenie o súhlase 
 3. Výkaz a výmer 
  
 
 


