
 
 

 

 

 

FORESTA Kids, s.r.o., Lichnerova 16, 90301 Senec 
 

 

Výzva na predloženie ponuky 
 
 

V zmysle  Zákona č. 345/2018 Z. z..,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony. (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na 
nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

  
„ Stavebné práce - prestavba priestorov materskej školy  FORESTA Kids “ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZVO  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: 

FORESTA Kids, s.r.o. Lichnerova 16, 90301 Senec 

Sídlo: Lichnerova 16, 90301 Senec 

Štatutárny zástupca: Ing. Monika Ručkay Fulierová   

IČO:  47425016       

Tel.:        0915874444  

E-mail:     fulierovam@gmail.com 

Internetová stránka: : http://www.foresta-kids. webnode.sk 

Kontaktná osoba:    Ing. Monika Ručkay Fulierová 

                                         Ing. Milan Ferjenčík, proces VO, technické zadanie 

                                         Telefón: +421908937096   

                                         Elektronická pošta: ferjencik.obstaravanie@gmail.com 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: ponuka sa predkladá v elektonickej forme na adresu : 
ferjencik.obstarávanie@gmail.com 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Milan Ferjenčík 

4. Predmet obstarávania: Stavebné práce - Predmetom realizovanej zákazky je prestavba 
priestorov materskej školy  FORESTA Kids ktorej cieľom  je zvýšenie kapacity materskej školy a 
skvalitnenie ponúkaných služieb materskou školou. 

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

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Predmetom realizovanej zákazky je: 
- prestavba priestorov materskej školy, ktorej cieľom  je zvýšenie kapacity materskej školy a 
skvalitnenie ponúkaných služieb materskou školou.  Ide hlavne o rekonštrukcia v priestoroch 
materskej školy – vybudovanie predeľovacej steny, tak aby bolo možné vytvoriť dve triedy, 
výdajového okna jedálne a zatrešenia vonkajšej terasy ,ktorou sa materská škola rozšíri o ďalší 
priestor a realizáciu súvisiacich stavebných prác v zmysle podmienok uvedených v Projektovej 
dokumentácií, výkresoch a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu tejto Výzvy. 

- vybudovanie detského ihriska a záhrady materskej školy, ktorej cieľom  je skvalitnenie 
ponúkaných služieb materskou školou. Ide hlavne o práce, dodávku a osadenie zariadení detského 
ihriska v zmysle podmienok uvedených v Projektovej dokumentácií, výkresoch a výkaze výmer, 
ktoré tvoria prílohu tejto Výzvy. 

V prípade zistenia prípadných nezrovnalostí medzi Projektovou dokumentáciou a rozpočtom 
(výkazom – výmerom), sú záväzné informácie poskytnuté v rozpočte. V prípade výskytu (v PD 
resp. v rozpočte) odvolávky projektanta na na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k 
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znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrokov obstarávateľ umožňuje použiť 
na plnenie predmetu zákazky ekvivalentný výrobok resp. postup, značku a pod. s tým, že budú 
zachované požadované jeho parametre a vlastnosti (najmä s ohľadom na bezpečnosť 
a neohrozenie zdravia detí).  

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  102 923.- EUR bez DPH  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: FORESTA Kids, s.r.o. Lichnerova 16, 90301 
Senec  

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: max. 3 
mesiace od odovzdania staveniska   

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, v prílohe Výzvy, na 
adrese: http://www.foresta-kids.webnode.sk/dokumenty/ 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program  

12. Lehota na predloženie ponuky: do 13.03.2019, do 12:00 hod. 

13. Spôsob predloženia ponuky: len  emailom  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
jediné kritérium - cena bez DPH  

15. Pokyny na zostavenie ponuky: predloženie elektronicky, v jednom vyhotovení, slovenský 
(prípadne aj český)  jazyk, označenie v predmete:Cenová ponuka stvebné práce Foresta- Kids, 
bez možnosti  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 jediného kritéria na vyhodnotenie ponúk – ceny bez 
DPH. 

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. 

d. Návrh zmluvy o dielo s prílohou – oceneným výkazom –výmerom podľa podkladov 
v prílohe Výzvy.  

16. Otváranie ponúk: 13.3.2019, 12:30 hod  

17. Postup pri otváraní ponúk: neverejné, bez možnosti  účasti na otváraní ponúk.  

18. Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2019  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  Ing. Milan Ferjenčík, proces VO, 
technické zadanie, Telefón: +421908937096, Elektronická pošta: 
ferjencik.obstaravanie@gmail.com 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Zmluva o dielo bude podpísaná s úspešným uchádzačom po odsúhlasení procesu verejného 
obstarávania poskytovateľom NFP  

 
 
S úctou,  
 

..........................................................  
      Ing. Monika Ručkay Fulierová 

                                                                                                           konateľka 
 
Prílohy:  
Súťažné podklady – PD a výkaz- výmer 
                               – vzor Zmluvy o dielo  
                               – plnenie kritéria cena bez DPH 


