
 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania                                                         Príloha č. 7 
 

Výzva na predloženie ponuky. 
 

KCK Šamorín, Veterná 18, 931 01 Šamorín 
 
  
 

Názov a sídlo uchádzača 
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Kajak canoe klub Šamorín, ako verejný obstarávateľ v zmysle §8, ods.1  písm. b, zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný 
predmet zákazky  

„..............................................................“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle §8, ods.1  písm. b, ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Kajak canoe klub Šamorín 

Sídlo: Veterná 18, Šamorín 

Štatutárny zástupca:  Ing. Imrich Tóth, predseda 

IČO:  31823661 

DIČ:     2021165399 

IČ DPH:   - 

Tel.: 0905 617 668 

E-mail: kcksamorin@gmail.com 

Internetová stránka: www.kcksamorin.sk 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 

Číslo účtu.: SK08 0900 0000 0000 2187 8306 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Šamorín, Veterná 18, 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Imrich Tóth 
Predmet obstarávania:(predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky):  
Výstavba centra mládežníckej vodáckej ekoturistiky 
Výstavba budovy rozmerov 20,48*6,90 m v Šamoríne-Čilistove 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1:  
Stavba bude nepodpivničená, jednopodlažná. Využitie objektu ja zamerané hlavne na prezliekacie 
priestory, ako aj na samostatné hygienické jednotky (sprchy a WC).  
Stavba má obdĺžnikový tvar 20,48*6,90 m. Jedná sa o jednopodlažný objekt so sedlovou strechou. Strešný 
medzipriestor vytvára prevetrávanú vrstvu medzi strešnou krytinou (plechom) a samostatným stropom 
jednotlivých miestností.  
Vertikálné a vodorovné nosné konštrukcie 

                                                        
 
1 Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet 
zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú 
odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k 
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak 
nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“), 
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Zvislú nosnú konštrukciu tvoria oceľové stĺpy HEB 160 v siedmych moduloch a dvoch radoch. Všetky stĺpy 
sú súčasťou obvodových stien. Vodorovnú nosnú konštrukciu tvoria väznice. Sústava väzníc bude ležať na 
hornom páse priehradového väzníka.  
Obvodové steny 
Navrhnutá je ľahká, jednoduchá obvodová konštrukcia, z exteriéru obalená fasádnym 
vlnitým /resp. trapézovým/ plechom, uchyteným o nosný raster. Po prevetrávacej vzduchovej 
medzere medzi nosnými oceľ. stĺpmi nasleduje rošt pre sádrokartónovú konštrukciu, parozábrana 
a samotné sádrokartónové dosky vo dvoch vrstvách, finálny náter. 
Strop 
Sádrokartónový podhľad s jednotnou svetlou výškou +2,40m. Pri všetkých sádrokartónových konštrukciách 
je potrebné použiť dosky so zvýšenou vlhkosťou, určené do vlhkého prostredia. 
Strešná konštrukcia 
Nosnú konštrukciu strechy tvorí oceľová konštrukcia pozostávajúca zo siedmych priehradových väznikov, 
na ktoré sú uložené väznice. Na väznice sa osadí strešná krytina /vlnitý plech/. Pod strešnú krytinu 
doporučujeme použiť poistnú hydroizoláciu. 
Výplne otvorov 
Vnútorné dvere - všetky dvere budú drevené.  Okenné konštrukcie - budú hliníkové /alt. plastové/, s 
jednoduchým sklom, bez nutnosti zabezpečenia tepelnej izolovanosti.  
Úprava povrchov 
Vnútorné – úprava povrchov bude bližšie špecifikovaná v rámci tvorby interiéru /napr. stierka + maľba + 
náter odolný proti vlhkosti a vode/. Vonkajšie – fasádny vlnitý plech 
Podlahy 
Na podkladový betón s kari sieťou sa uloží hydroizolácia, potom separačná PE fólia, cementový poter 
hrúbky 50-70mm. Ako podlahovú krytinu navrhujeme vode odolnú liatu podlahu. 
Tepelná izolácia 
Nakoľko ide o doplnkovú, sezónnu stavbu, daný objekt vzhľadom k jeho využitelnosti nemá požiadavky na 
tepelnú izolovanosť. 
Hydroizolácia 
Podlaha – napr. HYDROBIT. Spodná izolácia musí spĺňať izolačnú funkciu proti 
zvýšenej zemnej vlhkosti a radónu. Strecha – strešná poistná hydroizolačná fólia. 
Klampiarske konštrukcie 
Osvetlenie je zabezpečené prirodzené, aj umelé osvetlenie pomocou svietidiel. Prirodzené osvetlenie je 
zabezpečené dostatočným počtom okenných konštrukcii. Vetranie je zabezpečené prirodzene. 
Zdravotechnika 
Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z existujúceho verejného vodovodu. Splaškové odpadové vody z 
navrhovaného objektu budú odvádzané cez gravitačné kanalizačné 
potrubie do existujúcej prečerpávacej šachty, odkiaľ budú prečerpané do existujúcu splaškovú kanalizáciu.  
Ako zdroj tepla na prípravu teplej vody sa v technickej miestnosti osadí 2 ks nepriamoohrevný zásobníkový 
ohrievač pitnej vody so solárnym ohrevom, s objemom 500 litrov.Na streche budú umiestnené 4ks trubicové 
vákuové solárne kolektory. Absorpčná plocha jedného kolektora je 2,26 m2.  
Elektroinštalácia 
Svetelná, zásuvková a technologická elektrická inštalácia a vonkajší systém ochrany pred bleskom 
(bleskozvod, LPS) 
Prípojky 
Areálová prípojka splaškovej kanalizácie, vodovodu a NN prípojka 
 
Technická dokumentácia a vzor rozpočtu pre cenovú ponuku sú dostupné na adrese 
www.dropbox.com/sh/p16ztd5k5ldf62i/AACFlNSQvfbEkHyisKT_JtM4a?dl=0, alebo je možné ich vyžiadať 
mailom na kcksamorin@gmail.com 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 116 741,58 (uviesť cenu v EUR bez DPH)  

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Šamorín, časť Čilistov 70 

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: dokončiť do 
30.9.2019  

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  všetky informácie sú súčasťou 
výzvy na predkladanie ponuky 

10. Financovanie predmetu zákazky: Interreg V-A Slovakia-Hungary Cooperation Programme, projekt č. 
SKHU/1601/1.1/014 

11. Lehota na predloženie ponuky: (uviesť dátum a čas): 23.8.2018, 8:00 

12. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom  
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13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
najnižšia cena  

14. Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia 
ponuky, možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,)  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu 
zákazky, napr.: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod. s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá  

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : cena bez DPH, DPH 
celková cena, v prípade, ak uchádzač nie je platitelom DPH, uviesť aj túto 
skutočnosť  

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. 
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u 
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že 
uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného 
obstarávateľa.  

15. Otváranie ponúk: (uviesť dátum, čas a miesto): 23.8.2018, 9:00 

16. Postup pri otváraní ponúk:  vyhodnotenie ponúk je formou zápisnice 

17. Lehota viazanosti ponúk: (uviesť dátum) 31.8.2018 

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Imrich Tóth, email: 
kcksamorin@gmail.com 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

19.1 Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 3 000,- Eur (slovom tritisíc Eur) 
Zábezpeku možno poskytnúť: poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo zložením finančných prostriedkov uchádzačom na 
bankový účet verejného obstarávateľa. 
Banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky 
v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „Banka“) a preukazuje sa záručnou listinou. Banková záruka zanikne: 

- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa, 
- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa, v prípade, ak tento obdržal žiadosť 

od uchádzača na odvolenie bankovej záruky a tejto žiadosti vyhovel, 
- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce 
z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadalo predĺženie doby platnosti bankovej záruky. 
Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v banke: v Slovenskej sporiteľni číslo účtu 
vo forme IBAN: SK08 0900 0000 0000 2187 8306 s uvedením IČO uchádzača ako variabilného symbolu. Finančné prostriedky 
musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk v tejto súťaži. Ak 
finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa predchádzajúceho bodu, bude uchádzač z verejnej 
súťaže vylúčený. Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa 
trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. 
Podmienky vrátenia zábezpeky 
Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do troch dní odo dňa: 
- márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, 
alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, 
- uzavretia zmluvy 
- pre neúspešných uchádzačov po vyhodnotení ponúk 
Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk 
alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní. 
Odstúpenie od svojej ponuky uchádzač bezodkladne oznámi písomne poštou verejnému obstarávateľovi. 

19.2  Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady: 
Návrh Zmluvy v zmysle bodu 5 tejto výzvy, doplnenej návrhom na čiastkovú fakturáciu na základe plnenia 
záväzkov. 

 
 
 
S úctou, Imrich Tóth, predseda 
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Šamorín, 09.08.2018 
 

..........................................................  

podpis, pečiatka 


