
VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  
zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO  

 Názov verejného obstarávateľa: Obec Závod 

Sídlo: Sokolská 243, 908 72 Závod 

Štatutárny zástupca:  Ing. Peter Vrablec 

IČO: 00310158  

DIČ: 2020380131         

Tel.: 034/7799254      

            E-mail: starosta@obeczavod.sk     

 Webové sídlo stránka: www.obeczavod.sk  

 Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  

 IBAN: SK97 5600 0000 0032 0325 0003        

 Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Ing. Peter Vrablec 

 Telefón: 0903 751 275  

 Email: starosta@obeczaovod.sk 

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Elena Maxianová 

 Telefón: 034/7799254  

 Email: uctovnik@obeczavod.sk       

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: uctovnik@obeczavod.sk 

3. Predmet obstarávania: „Výmena strešnej krytiny na budove DSS Závod“ 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

 Zmluva o dielo 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

            Predmetom zákazky je zhotovenie valbovej strechy na budove DSS v celkovej ploche  

485,4 m2. Pri výmene sa bude realizovať odstránenie pôvodného krovu, strešnej  

krytiny a dažďových zvodov. Následne sa zrealizuje drevená konštrukcia krovu, na 

ktorú bude umiestnená podštrešná fólia. Ako krytina bude použitá plechová krytina . 

Súčasťou prác bude aj realizácia dažďových zvodov, oplechovanie komína 

a zhotovenie bleskozvodu.  

6. Predpokladaná hodnota zákazky:   14 526,92 € bez DPH 

7. Miesto dodania predmetu zákazky: budova DSS v obci Závod č. 419  

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

 30.11.2019  

9. Financovanie predmetu zákazky: zákazka bude financovaná z rozpočtu obce  

10. Lehota na predloženie ponuky: 03.10.2019  

11. Spôsob predloženia ponuky: poštou na adresu: Obec Závod, Sokolská 243, 908 72     

            Závod, osobne, alebo elektronicky e-mailom na dresu: uctovnik@obeczavod.sk 

12. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

 12.1 Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, 

             IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové 

mailto:uctovnik@obeczavod.sk


 spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 

 ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

12.2 Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – ocenený výkaz výmer .     
            Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie    

            platcom DPH v ponuke na to upozorní. 

 

 12.3 Doplnený návrh zmluvy vrátane príloh. Návrh zmluvy vrátané príloh 

 musí byť podpísané konateľom firmy.  

 13. Splnenie podmienok účasti  

 K cenovej ponuke uchádzač je povinný doložiť: 

a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO doložiť doklad o oprávnení 

 dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý 

 zodpovedá predmetu zákazky. 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.  

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO doložením čestného vyhlásenia, 

 že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

 rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

 alebo obvyklého pobytu.  

c) Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý 

 nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho 

 existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) (konflikt záujmov 

 podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami). Ustanovenie § 

 11 tým nie je dotknuté. 

14 Variantné riešenie sa neumožňuje 

15.  Uchádzač vyhotoví ponuku v slovenskom jazyku (uznáva sa aj český jazyk) 

16. Otváranie ponúk: 04.10.2019 o 10.00 hod 

17. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy 

alebo objednávky, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu alebo objednávku s 

ďalším uchádzačom v poradí. 

18. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 

ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa 

alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

19. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi. 

 

V Závode, dňa: 25.09.2019     

 

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

                            Ing. Peter Vrablec  

                                         starosta obce 
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