
 

 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 

________________________________________________________________ 

Zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce – postup podľa § 117 zákona č.  343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :   

Obec Hladovka  

Hladovka 45                           

027 13 Hladovka, IČO: 00314480, DIČ:2020571641  

 

1.1  Kontaktná osoba: PhDr. Marián Brnušák, starosta obce tel. 

0435397702, 0905472430,  e-mail: ocuhladovka@orava.sk   

 

2. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : PhDr. Marián Brnušák starosta Obce Hladovka  

         Tel: 0905472430, e-mail:  ocuhladovka@orava.sk  

 

3. Názov predmetu zákazky: „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“. 

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet:  45000000-6 Stavebné práce 

   45216121-8 Stavebné práce  na objektoch hasičských staníc 

 

5. Opis predmetu obstarávania 

 Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice pozostávajú z komplexnej rekonštrukcie hasičskej zbrojnice a to 

osekanie vnútorných omietok stropov a stien, vyspravenie stropov a stien vyrovnávacími omietkami, 

potiahnutie stropov a stien sklotextilnou mriežkou do tmelu, zhotovenie sanačných omietok stropov 

a stien, vyspravenie vonkajších ostení, vybúranie oceľových vrát garáži, vybúranie zárubní vnútorných a 

vchodových dverí, dodávka a montáž sekcionálnych brán garáži, vchodových dverí, vysekanie rýh pre 

úpravu vnútorných rozvodov ZVK, zhotovenie vnútorných rozvodov ZVK, dodávka a montáž umývadla a 

prepadového zásobníka TÚV s batériou, demontáž rozvodov ÚK a radiátorov, dodávka a montáž rozvodov 

ÚK a radiátorov, dodávka a montáž  vnútorných dvier a zárubní, doplnenie keramického obkladu 

k umývadlu, zhotovenie bezpečnostných náterov na komunikáciu a ostenia garážových, brán, zhotovenie 

penetrácie a nových interiérových malieb, demontáž ovládacích prvkov elektroinštalácie a svietidiel, 

dodávka a montáž ovládacích prvkov elektroinštalácie a svietidiel. 

 Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu stavebných prác, pozostávajúcich z dodavky a montáže 

v zmysle prílohy č. 1  krycieho listu rozpočtu v EUR (výkaz – výmer). 

 

6. Obhliadka miesta realizácie prác:   

Uchádzač  môže vykonať obhliadku miesta realizácie prác tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré 

bude potrebovať pre prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác na predmetnej stavbe. Všetky  výdavky spojené 
s touto prehliadkou idú na ťarchu  uchádzača. Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta 

realizácie prác, dostanú  podrobnejšie informácie a termín uskutočnenia prehliadky na tel. čísle verejného 

obstarávateľa uvedenom v bode 1.1. v pracovných dňoch, od 8.00 do 14.00 hod.  Kontaktná osoba:  PhDr. Marián 

Brnušák. 

   

7. Komplexnosť dodávky: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú, 

alebo niektoré položky v rámci predmetu zákazky.   



 
 

 

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice 

   Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky v rozsahu krycieho rozpočtu v EUR, ktorý tvorí 

prílohu výzvy. 

          Variantné riešenie: nepovoľuje sa. 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 24 081,88 eur bez DPH 

9. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo v zmysle obchodného zákonníka – príloha č. 3.  Výsledkom obstarávania 

bude uzatvorená zmluva o dielo podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov – Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) s úspešným uchádzačom .  

 

10. Miesto a termín realizácie prác :  

10.1. Miesto realizácie: Obec Hladovka, k.ú. Hladovka, na  parcele C KN č. 302 

10.2. Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy o dielo: 21.05.2018.  

10.3. Termín ukončenia realizácie stavebných prác: najneskôr do 31.10.2018 od prevzatia staveniska. 

11. Obsah ponuky: Uchádzač predloží v ponuke:  

11.1    identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov adresa, tel. kont., e-mail, IČO, DIČ, štatutárny zástupca)-príloha č. 2 

– Návrh na plnenie kritérií.. 

11.2   Výpis z obchodného registra dodávateľa, resp. živnostenského registra v prípade, že dodávateľom je fyzická 

osoba zapísaná v Obchodnom registri nie starší ako 3 mesiace – akceptujeme aj výpis z internetu.   

11.3   položkový rozpočet vypracovaný v zmysle krycieho listu rozpočtu v EUR  s uvedením ceny bez DPH, vyčíslenie 

DPH a cenu vrátane DPH  (u neplatiteľov DPH cena celkom), podpísaný a opečiatkovaný dodávateľom.  

Ponuka musí byť doručená písomne na krycom liste rozpočtu v EUR podľa prílohy č. 1. 

 

12. Lehota na predloženie ponúk: 17.5.2018 do 14.00 hod. 

Ponuka musí byť doručená písomne. 

Spôsob doručenia:  

 poštou, osobne alebo kuriérom na adresu: Obec Hladovka 

  Hladovka 45 

  02713 Hladovka  

         Na obálke musí byť uvedené: 

 Adresa na doručenie ponuky uvedená  v bode 10.1. 
 Názov a adresa uchádzača 

 Heslo: „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“ –  Neotvárať!  

 

12.1.    Otváranie a vyhodnocovanie ponúk vyhodnotí komisia a je neverejné a neriadi sa § 53 o verejnom 

obstarávaní. Uchádzači budú do 5 pracovných dní informovaní o vyhodnotení cenových ponúk písomne. 

 

13. Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstva vnútra SR na základe 

Rozhodnutia o pridelení dotácie č.p.: PHZ-OPK1-2018/000902-002 zo dňa 22.01.2018, ktoré vydalo Ministerstvo 
vnútra SR (Prezídium Hasičského a záchranného) a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný 

obstarávateľ neposkytuje  zálohové platby na dodanie predmetu zákazky. 

 

Splatnosť faktúry bude 15 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Všetky náklady spojené s 

prípravou a predkladaním cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, 

a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

14. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky vrátanie DPH. 

14.1. Cenu stanoví uchádzač v rozsahu predloženého krycieho listu k rozpočtu v EUR – výkaz výmer. Takto ocenený 

výkaz výmer (rozpočet) bude súčasťou ponuky uchádzača. Cena za dielo bude spracovaná v súlade s 

ustanoveniami zákona NR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.  

14.2. Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú  cenu uvedie v zložení: navrhovaná cena bez DPH, sadzba DPH a výška 
DPH, navrhovaná  cena  vrátane DPH  

14.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú  cenu celkom a na skutočnosť, že nie je platiteľom 

DPH v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.  



 
 

 

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice 

14.4. Uchádzač je povinný dodržať  množstvá uvedené vo výkaze výmer tak, ako sú uvedené pri jednotlivých 

položkách.  

14.5. Uchádzač bude ponúkať komplexné zhotovenie diela, tak aby celková cena ponuky  pokryla všetky jeho záväzky 

v zmysle výzvy na predkladanie ponúk z hľadiska zhotovenia diela vrátane obstarávania a nákladov zhotoviteľov 
uchádzača. To znamená, že cena musí obsahovať cenu za celú uskutočnenú prácu, t.j. všetky náklady nevyhnutné 

na zhotovenie diela.  

 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena  

          Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). 
Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu  celkovú cenu vrátane DPH 

(u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných  uchádzačov sa stanoví podľa  veľkosti ponukových cien.   

 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:   

• Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.  

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky budú v 

rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.  

• Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť aj ekvivalent inej značky, pokiaľ sú v opise predmetu zákazky uvedené 

výrobky, materiály alebo tovary konkrétnej značky. Uchádzačom ponúknutý ekvivalent musí spĺňať úžitkové, 
prevádzkové a funkčné charakteristiky nevyhnutné na zabezpečenie účelu v zmysle predmetu zákazky a musí byť 

v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

• Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej obsah je v súlade 

s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie ponúk a obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve 

a bola predložená v určenej lehote na predkladanie ponúk. 

• Ponuky, návrhy a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom – slovenskom jazyku. Aj je 

doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho 

jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich 
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.    

 

V Hladovke,19.4.2018  

Prílohy:  

č. 1 - krycí list rozpočtu v EUR – výkaz výmer 

č. 2 – Návrh na plnenie kritérií 

č. 3 - Zmluva o dielo 

 

 

 

Vypracoval:  PhDr. Marián Brnušák                

 

   

            PhDr. Marián Brnušák          

                          starosta obce  


