VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
na civilnú zákazku s nízkou hodnotou podľa ust. § 5 ods. 4 v spojitosti s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)
(ďalej len „Výzva“):

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Staré Hory
Sídlo:
Konajúci:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:
IČO:
Podateľňa pre poštové zásielky:

Obecný úrad Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory
Ján Kováč, starosta obce
Obecný úrad Staré Hory
Anna Kováčová
+421 48 419 92 02
oustarehory@stonline.sk
00313831
Obecný úrad Staré Hory č. 317, 976 02 Staré Hory
otvorená v pracovné dni od 8:00 do 14:00 hod.

Doručovanú korešpondenciu požadujeme označiť: „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Staré
Hory“
2. Predmet zákazky
2.1.
Názov predmetu zákazky: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Staré Hory
2.2.
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Staré Hory“ podľa výkazu –
výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy.
2.3.
Požadovaný rozsah plnenia: Predpokladaná hodnota zákazky nesmie byť vyššia ako
finančný limit zákazky s nízkou hodnotou .
3. Miesto a lehota poskytnutia predmetu zákazky
3.1.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Obecný úrad Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory , podľa výkazu - výmer.
3.2.
Lehota uskutočnenia do 2 mesiacov od doručenia objednávky.
4.

Zdroj finančných prostriedkov
Hodnota zákazky (ponuky) nesmie presiahnuť finančný limit predpokladanej hodnoty zákazky
podľa zákona o verejnom obstarávaní v platnom a účinnom znení v čase vyhlásenia súťaže. Predmet
zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať bezhotovostným
stykom na základe vystavených faktúr so splatnosťou do 30 dní od jej doručenia verejnému
obstarávateľovi.
Financovanie prác bude prebiehať priebežnými platbami za preukázateľne vykonané práce doložené
súpisom prác a dodávok potvrdených stavebným dozorom.

5. Zmluva
Predmet zákazky bude realizovaný prostredníctvom objednávky, ktorej prílohou bude ponuka úspešného
uchádzača.
6. Obhliadka
Odporúča sa. Z obhliadky bude vyhotovený záznam, na ktorom záujemca potvrdí oboznámenie sa
s predmetom zákazky. Uskutoční sa na základe doručenia požiadavky záujemcu o zabezpečenie
obhliadky na adresu obstarávateľskej organizácie uvedenej v časti I bod 1 a to poštou, osobne alebo
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elektronicky na e-mailovú adresu oustarehory@stonline.sk, najneskôr však 5 pracovných dni pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Príprava a obsah ponuky
6.1. Vyhotovenie ponuky
6.1.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
6.1.2. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo Výzve, môžu
byť v ponuke predložené aj ako kópie.
6.1.3. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené
v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku.
6.1.4. Uchádzač predloží ponuku elektronicky, poštou alebo osobne.
6.1.5. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o písomné vysvetlenie ponuky. Vysvetlením
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb
v písaní a počítaní.
6.2. Mena a ceny uvádzané v ponuke
6.2.1. Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov,
činností, výdavkov, príjmov a podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred
predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne
plnenie predmetu zákazky, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením
predmetu zákazky.
6.2.2. Uchádzač je povinný ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta.
6.2.3. Uchádzač uvedie v Prílohe č. 1 Výzvy - Návrh na plnenie kritéria cenu za celý predmet zákazky
ako súčet celkových cien jednotlivých položiek bez DPH. Cena bude vyjadrená ako cena celkom
za predmet zákazky bez DPH a budú v nej zahrnuté všetky náklady potrebné na realizovanie
predmetu zákazky (doprava, stroje, nástroje, spotrebný materiál, cestovné náhrady, odvody,
náhrada za stratu času, poštovné, mzdy a iné náklady). Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre
DPH v Slovenskej republike v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“),
navrhovanú cenu uvedie v EUR bez DPH a aj v EUR s DPH.
6.2.4. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR bez DPH.
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie uchádzač v ponuke.
6.2.5. Ceny uvedene v ponuke uchádzača musia platiť počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky
a nie je možné ich zvýšiť.
7. Obsah ponuky
7.1.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
7.1.2. Kópiu dokladu o oprávnení podnikať v súlade s ust. § 32 ods. 2 písm. e) Zákona (napr. výpis z
obchodného registra alebo živnostenský list; ak má uchádzač sídlo mimo Slovenskú republiku,
predkladá výpis z obdobného úradného registra s overeným prekladom; ak je uchádzačom
občianske združenie alebo nadácia predkladá potvrdenie Ministerstva vnútra SR o vedení v
príslušnom registri). Podmienku môže preukázať uchádzač aj predložením platného potvrdenia
o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa Zákona o verejnom obstarávaní,
resp. predložením čestného vyhlásenia o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.
7.1.3. Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 Výzvy (Návrh na plnenie
kritéria).
7.1.4. Podpísané vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2 Výzvy (Vyhlásenie uchádzača).
7.1.5. Prehlásenie uchádzača, že v prípade prijatia jeho ponuky verejným obstarávateľom predloží pred
podpisom Zmluvy potvrdenie o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu
8. Podmienky predkladania cenovej ponuky
8.1. Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky zostávajú ako
súčasť dokumentácie obstarávania.
8.2. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
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Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje
stavebné práce alebo poskytuje služby, ktoré sú predmetom zákazky. Ak ponuku predloží fyzická osoba
alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá nespĺňa túto podmienku, nebude možné takúto
ponuku zaradiť do vyhodnotenia. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
8.3. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
8.3.1. Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do dňa 26. 10.2018 do 14:00 hod..
8.3.2. Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk
a) elektronicky na e-mailovú adresu: oustarehory@stonline.sk
kontaktná osoba: Anna Kováčová
telefón: 048 419 92 02
b) poštou alebo osobne na adresu:
c) Obecný úrad Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory
V tomto prípade je potrebné uviesť na obálke „Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Staré
Hory“ a heslo „NEOTVÁRAŤ“.
9.

Hodnotenie ponúk podľa Kritéria na hodnotenie: najnižšia cena za predmet zákazky v EUR bez
DPH, určená s presnosťou na dve desatinné miesta

10. Ďalšie informácie
10.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
10.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejne obstarávanie podľa Zákona s tým, že
oznámenie o zrušení bude zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
10.3 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia
jeho ponuky, a to tak že úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že „verejný obstarávateľ ponuku
prijíma“ a neúspešným uchádzačom bude oznámené, že „verejný obstarávateľ ponuku neprijíma“.
11. Obchodné podmienky
11.1. Plnenie zákazky s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bude verejným obstarávateľom prijatá,
bude realizované na základe objednávky, ktorej navrhované a požadované znenie Prílohy č.1
verejným obstarávateľom tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy.
11.2. Ak úspešný uchádzač nebude do 3 pracovných dni (ak sa s verejným obstarávateľom nedohodnú na
dlhšej lehote) odo dňa odoslania e-mailovej výzvy na podpis akceptovať návrh zmluvných
podmienok predložených verejným obstarávateľom, na ktorých znení trvá, má sa za to, že odmietol
uzatvoriť Zmluvu. Ak úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť Zmluvu, verejný obstarávateľ môže
uzatvoriť Zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
Staré Hory, dňa 11.10 2018

Ján Kováč, starosta obce
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Prílohy: A: Návrh na plnenie kritéria, B: Formulár Vyhlásenie uchádzača, C: Opis predmetu zákazky,

A- Návrh na plnenie kritéria

Návrh na plnenie kritéria
Obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla uchádzača:
Oprávnená osoba podpisovať za uchádzača a jej funkcia:
Kontaktná osoba a jej funkcia:
Číslo tel. kontaktnej osoby:
E-mail kontaktnej osoby:

Pol.
č.

Názov položky

Merná
jednotka

Predpokladané
množstvo

Jednotková
cena v EUR
bez DPH

Celková
cena
v EUR
bez DPH

Celková
cena
v EUR
s DPH

Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH

Poznámka: (ceny sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta).
Položka č. 1: cenu za celý predmet zákazky ako súčet celkových cien jednotlivých položiek bez DPH.
Cena bude vyjadrená ako cena celkom za predmet zákazky bez DPH a budú v nej zahrnuté všetky
náklady potrebné na realizovanie predmetu zákazky (doprava, stroje, nástroje, spotrebný materiál,
cestovné náhrady, odvody, náhrada za stratu času, poštovné, mzdy a iné náklady)
Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti so zadávaním zákazky “Stavebné úpravy
hasičskej zbrojnice Staré Hory” realizovanú obcou Staré Hory, so sídlom Obecný úrad Staré Hory č.
317, 976 02 Staré Hory, podľa Výzvy na predkladanie ponúk.
Táto ponuka je záväzná.
Miesto a dátum:
Podpis oprávnenej osoby:
..........................................................
meno a priezvisko oprávnenej osoby
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B - Vyhlásenie uchádzača Výzvy

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ...........................................

..................................................................................................................... týmto vyhlasuje, že:



je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania zákazky „Stavebné úpravy
hasičskej zbrojnice Staré Hory“, ktoré sú určené vo Výzve na predloženie ponuky, jej
prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk,



všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a
úplné,



predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by použil
iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní,



nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis

doplniť podľa potreby
Pozn.: POVINNÉ
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