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                Obec Hrnčiarske Zalužany  
                    Hlavná 90, 

                    980 12  Hrnčiarske Zalužany 

                                       

 

Výzva 

na predkladanie ponúk 
zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) 

 

1. Verejný obstarávateľ:    Obec Hrnčiarske Zalužany 

 

            Sídlo   Hlavná 90; 

                                                      980 12 Hrnčiarske Zalužany 

IČO   00318795 

Kontaktná osoba             Ing.Branislav Nociar 

tel. č.   047 5672111, 0908903587 

e-mail   starosta@hrnciarskezaluzany.sk   

           

2. Názov zákazky  
     „Oprava strechy na budove športových šatní Hrnčiarske Zalužany“  (ďalej len  „Oprava 

strechy šatní “ ).  

    

3. Druh zákazky 
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 

 

4. Hlavné miesto dodania 
Športové šatne (sociálne zariadenie), Hlavná 275, 980 12 Hrnčiarske Zalužany. 

 

5. Výsledok verejného obstarávania 
S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo. 

  

6. Stručný opis zákazky  
Predmetom zákazky je oprava strechy na budove športových šatní Hrnčiarske Zalužany na 

Hlavnej ulici č.275 

Stavebné práce budú zahŕňať: 

Vyčistenie telesa strechy, zateplenie polystyrénom 100mm typ EPS tvrdený, dodávka 

a montáž (ďalej „D a M“) textílie, PVC fólie, kotvenie rohových  líšt a stenových líšt, 

okapových poplastovaných  plechov, demontáž a montáž bleskozvodu,  dopravné náklady, 

zdvíhacie práce, presun hmôt, prípadne iné činnosti potrebné k vykonaniu diela.  

 

 

UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ za účelom overenia si a získania potrebných 

informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky odporúča uchádzačom 

vykonať obhliadku miesta plnenia. Je v záujme uchádzača, aby sa  pred podaním ponuky s 

miestom vykonania budúceho diela dokonale oboznámil, pričom uchádzač je povinný do 

svojej ponuky zahrnúť výsledok analýzy možných rizík a neistôt. Výdavky spojené s 

obhliadkou miesta vykonania diela znáša výlučne záujemca.  

V tejto súvislosti verejný obstarávateľ organizuje obhliadku miesta poskytnutia stavebných 

prác, ktorú je možné uskutočniť v pracovných dňoch v čase od  od 8,00 hod. do 15,00 hod. 
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V prípade záujmu o zúčastnenie sa obhliadky miesta plnenia je záujemca povinný túto 

skutočnosť nahlásiť a dohodnúť si termín obhliadky emailom na adresu: 

starosta@hrnciarskezaluzany.sk. 

    

7. Termín plnenia  
Lehota dodania stavebných prác: do 10.12.2018. 

 

 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 
- Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z Úradu vlády, ako aj z rozpočtu verejného 

obstarávateľa, resp. z iných verejných zdrojov. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ 

úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude 

vystavená na základe preberacieho protokolu. Splatnosť faktúry je 10 dní od jej 

preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného 

obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná 

príslušná platba na účet úspešného uchádzača. 

-  Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom  

10.10.2018,  do 12.00 hodiny. 
 

11. Miesto na predkladanie ponúk 

Ponuky sa predkladajú len  v písomnej podobe  a zasielajú, alebo doručujú sa (do podateľne) 

na adresu: Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 98012 Hrnčiarske Zalužany, 

v zalepenej obálke s nápisom: „SÚŤAZ  OPRAVA  STRECHY ŠATNÍ – 

NEOTVÁRAŤ“.    

 

12. Obsah ponuky 
Ponuka musí obsahovať nasledovné:  

  doklady/dokumenty: fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované 

práce, 

 cenovú ponuku na predmet obstarávania podľa prílohy č.1. Ak uchádzač nie je 

platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom. 

 návrh zmluvy o dielo vrátane požadovaných príloh k zmluve (Príloha č. 2) 

podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača . 

 

 

13. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 
Štátny jazyk, slovenský jazyk.  

 

14. Informácia o vyhodnotení ponúk 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.  

 

15. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
60 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.         
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Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk: 

 

Príloha č. 1 - Zadanie  

Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo 

 

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch 

dňa: 2.10.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Branislav Nociar  

                                                                                              starosta 


