
Výzva na predkladanie cenových ponúk  
 

 zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 
 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

                                         
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa  

  Názov: Obec Závod 
  So sídlom : Sokolská 243, 908 72 Závod 

 Zastúpená : Ing. Peter Vrablec      
 IČO : 00310158       
 DIČ: 2020380131            

  Email: starosta@obeczavod.sk  
  Telefón: 034 / 7799254                            
  Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Elena Maxianová 
  Telefón: 034/7799254   
  Email: uctovnik@obeczavod.sk  
 

2. Názov predmetu obstarávania: „Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ 
Závod“ 
 

3.  CPV:   45432100-5 Kladenie podláh a dlažbových krytín 
                  45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl 
 

4.  Opis predmetu zákazky:  
Výmena podláh zahŕňa činnosti opravy podláh. Obsahuje činnosti ako demontáž  
pôvodnej krytiny, lokálne vysprávky, nivelizácie, brúsenie, penetrácia, inštalácia  
kaučukovej podlahy vrátane lepenia, kaučukový sokel, tmelenie kaučukovým tmelom,  
odvoz a likvidácia odpadu, kaučuková podlaha v dvoch učebniach. Výmera  
predstavuje 122 m2. 
 

5.        Kritéria na hodnotenie ponúk:  
Najnižšia celková cena diela v eur bez DPH  

 Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  
    

 6.  Predpokladaná hodnota zákazky: 
  8 007,26 eur bez DPH. 
 

 7.  Rozdelenie predmetu: NIE 
 
 8.  Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 
 

9. Lehota dodania: do 2 mesiacov od odoslania objednávky 
 
 
 



 10.  Lehota na predkladanie ponúk: 
• lehota na zaslanie cenových ponúk emailom  je do: 15.01.2019 do 10,00 hod. 

Záujemca/uchádzač doručí cenovú ponuku na emailovú adresu 
uctovnik@obeczavod.sk   

• Ponuka musí obsahovať: 
-  kritéria na vyhodnotenie ponúk podpísané konateľom firmy vo formáte 

PDF, 
 -   doklady na splnenie podmienok účasti uchádzačov uvedených v bode č. 
       11 tejto  výzvy 
 -     ocenený výkaz výmer 
 
 

11. Podmienky účasti uchádzačov: 
      K cenovej ponuke musí uchádzať priložiť: 

- doklad o oprávnení podnikať alebo živnostenské oprávnenie alebo doklad o zapísaní 
v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou (Úradom pre verejné 
obstarávanie), 

- uchádzač v cenovej ponuke uvedie: 
o názov firmy, adresu, kontaktnú osobu, 
o telefónne číslo, 
o faxové číslo, 
o elektronickú adresu  
o IČO 
o DIČ 
o DIČ SK 
o kontaktnú osobu 

 
12. Podmienky financovania:  

Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky obstarávania bude financovaný  z Integrovaného regionálneho operačného 
programu, z kapitálových finančných prostriedkov. Zákazka bude hradená z prostriedkov    
EÚ a rozpočtu Obce Závod. Úhrada faktúry bude na základe objednávky s priložením 
dodacieho listu. Platba za uskutočnenie predmetu zákazky sa bude realizovať v eurách. 
Preddavok obstarávateľ neposkytuje. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia.  

    
13. Typ zmluvného vzťahu: Objednávka  
 
14. Miesto plnenia zákazky: ZŠsMŠ, Sokolská 243, 908 72  Závod 
 
15. Požaduje sa záruka:  
 Verejný obstarávateľ požaduje na predmet zákazky záruku v trvaní 24 mesiacov od 
 podpísania preberajúceho protokolu.  
  
16. Obhliadka miesta: Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie 
 zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a 
 spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. 
 Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, si dohodnú dátum a čas 
 obhliadky na adrese:  



 
 
 Obecný úrad Závod 
 starosta obce 
 tel.: 0903 751 275 
 e-mail: starosta@obeczavod.sk 
 
17. Doplňujúce informácie: 

 1. Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: 
• splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za 
uskutočnenie diela.  

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
obstarávanie zrušiť v prípade ak: 
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám 
stanovených v tejto výzve; 

• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 
• nebude predložená ani jedna ponuka. 

3. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní.  

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 
ponuky.  

 
 
  
V Závode, 28.12.2018    
         Ing. Peter Vrablec 
                       starosta obce   
          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1: Kritéria  
 
 

Kritéria na hodnotenie ponuky 
  
Názov zákazky: „Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ Závod“ 
 

Uchádzač: ........................................................................ 

Adresa sídla, miesta podnikania alebo pobytu: .................................... 

IČO: ........................................ 

Štatutárny zástupca: ................................... 

 
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  
 

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
 
V cene zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom 
obstarávania vrátane dopravy a montáže zariadenia.  
 
        
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
 
 Návrh ceny na plnenie kritérií v EUR 

Ceny za celý predmet zákazky bez DPH  

DPH 20%    

Ceny za celý predmet zákazky vrátane DPH 
  

 

 
 

 
V................................,dňa......................... 
 
 
 
 
 
 
................................................................................. 
Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača  
titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka 
 
 
 


