
CH - PRINT, a.s.  
nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 
Stará Turá 916 01  
IČO: 36 300 802 

VÝZVA 
NA PREDKLADANIE PONÚK 

podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 
Názov zákazky: 
„Zateplenie objektu – Administratívne a výrobné priestory spoločnosti CH-PRINT, a.s.“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto: 

Názov:   CH - PRINT, a.s. 

Sídlo:   nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá 

IČO:   36 300 802 

Kontaktná osoba:  Ing. Mária Potecká, +421 42 44 43 891 

 
Verejný obstarávateľ podľa § 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. 

 
2. Predmet zákazky:  

„Zateplenie objektu – Administratívne a výrobné priestory spoločnosti CH-PRINT, a.s.“ 
 

3.    Druh zákazky: stavebné práce 
 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet zákazky. 
 

5. Opis predmetu zákazky: 
Jedná sa o dvojpodlažný objekt tvaru písmena L základných pôdorysných rozmerov 50,410 x 
40,350 m. Pôdorys stavby v 1 .NP z dvoch strán pokračuje stavbou, ktorá už nie je vo vlastníctve 
stavebníka. 2.NP. nekopíruje obrys stavby z 1 .NP. a je obdĺžnikového tvaru s oknami po celom 
obvode stavby pôdorysných rozmerov 50,400 x 10,250 m, výška stavby je +9,450 m. Hlavný vstup 
do objektu sú situované priamo z obslužnej komunikácie. Dispozičné riešenie je zrejmé z PD. 
Pozemok okolia stavby je rovinný. Stavebné práce riešia zateplenie fasády objektu, zateplenie 
strechy v podhľade 2.NP.,výmena klampiarskych prvkov. V rámci riešenia stavby sa nezasahuje do 
nosných konštrukcii a ani sa neriešia žiadne zmeny v rámci interiéru. V rámci realizácie projektu 
je potrebné použiť prifarbenú priemyselne vyrábanú pastóznu tenkovrstvovú silikónovú omietku 
vo troch farebných odtieňoch (podľa vizualizácie) a minerálnu vlnu MV so súčiniteľom tepelnej 
vodivosti (lambda) 0,036 W/m.K alebo menej.  
 
Podrobnejšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer a projektovej dokumentácií, ktoré sú 
prílohami výzvy na predkladanie ponúk. 
 

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 
7. Podmienky účasti:  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.  
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti doložením dokladu o oprávnení dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. 
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(Napr. Výpis z obchodného registra, Výpis zo živnostenského registra ak originál alebo kópia, 
vytlačený z internetu, nie starší ako tri mesiace). 

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý 
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. V prípade, že uchádzač je vedený v 
tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 
 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 115 083,95 EUR bez DPH  
 
9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  

Bližšie informácie a rozsah predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze 
výmer, ktorý je prílohou výzvy na predloženie ponuky.  

 
10. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Nám Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá 
 

11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 
Lehote realizácie v zmysle návrhu na plnenie kritérií, najviac však 6 mesiacov. 

 
12. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 

 
13. Obhliadka miesta: V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na uvedenom kontaktnom 

mieste: Ing. Michal Hrašna (0905 563 413) Účasť na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa 
nezúčastni obhliadky môže predložiť ponuku. 

 
14. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 05. 02. 2019 do 10:00 hod 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne a to v pracovných 
dňoch od 9.00 hod. do 16.00 hod.  
 

15. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom 
alebo osobne v súlade s bodom 14. Ponuky  budú predkladané v slovenskom jazyku.  
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH  (v prípade ak uchádzač nie je platcom 
DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke) 
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia: 

   
„CH PRINT – zateplenie- NEOTVÁRAŤ!“ 

 
16. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  

Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované podľa kritériá ekonomicky najvýhodnejšej ponuky:  
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie kritérií a 
Rozhodujúca je cena v Eur bez DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude 
posudzovaná cena celkom. 

 
17. Lehota viazanosti ponúk: 31. 03. 2019 
 
18. Obsah ponuky: 

Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku v jednom originály, ktorá obsahuje: 
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 Vyplnený výkaz výmer– príloha č. 1 tejto výzvy v súlade s požiadavkami uvedenými 
v prílohe č. 2. 

 Návrh na plnenie kritérií – príloha č. 4 tejto výzvy 
 Podpísaný a vyplnený návrh zmluvy o dielo – príloha č. 3 tejto výzvy 
 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7. tejto výzvy  

 
19. Otváranie ponúk:  

uskutoční sa dňa 05. 02. 2019 o 13:00 hod 
Miesto:  MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  
Otváranie ponúk bude verejné pre všetkých uchádzačov, ktorí predložia ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk. Prítomnosť na otváraní ponúk je nepovinná. 

 
20. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Verejného 

obstarávateľa a zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. 
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená žiadna ponuka, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

V prípade ak sú v projektovej dokumentácií alebo vo výkaze výmer uvádzané konkrétne značky 
stavebných materiálov a výrobkov je možné v ponuke jednotlivými uchádzačmi nahradiť tieto 
materiály ich ekvivalentnými druhmi min. rovnakých, alebo lepších technických parametrov. 
 
- Upozorňujeme Vás, že na základe nižšie uvedeného ustanovenia zákona o verejnom 
obstarávaní nebude môcť verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu v prípade, ak nie ste zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora: 
§ 11 ods. 1 ZVO: „ Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu 
alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo 
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora.“ 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Výkaz výmer 
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo 
Príloha č. 4 – Vzor návrhu na plnenie kritérií  
Príloha č. 5  - Vzor čestného vyhlásenia 
Prílohy výzvy sú verejne dostupné na adrese:  
https://www.ezakazky.sk/MPProfitPB/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemI
D=87243877 
 
V Považskej Bystrici, dňa 17. 01. 2019 
 
 
 
 

                 Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba 

https://www.ezakazky.sk/MPProfitPB/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=87243877
https://www.ezakazky.sk/MPProfitPB/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=87243877

