
Verejný obstarávateľ:     Obec Hrnčiarske Zalužany, Hlavná 90, 980 12  Hrnčiarske Zalužany

   
Číslo spisu bude 215/2018

Výzva na súťaž

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“)  

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a výberu dodávateľa 

1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ PODĽA § 7 ODS. 1 PÍSM. B ZÁKONA 

2. KONTAKTNÁ OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA ZÁKAZKU 

3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY A DRUH ZÁKAZKY 

4. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

Názov: Obec Hrnčiarske Zalužany 

Sídlo: Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany

IČO: 00318795

Štatutárny orgán:  Ing.Branislav Nociarc

Názov: VEROBS, s.r.o.

Sídlo: Kyjevské námestie 14535/8, 97404 Banská Bystrica

IČO:  46959998

E-mailová adresa: obstaravam@gmail.com

Osoba Mária Ivaničová

Názov predmetu zákazky: „Oprava strechy na budove športových šatní Hrnčiarske 
Zalužany” 
Druh zákazky: stavebné práce

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.
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5. NOMENKLATÚRA (CPV) 

6. NUTS KÓD 

7. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY 

8. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

9. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA 

10.MIESTO A TERMÍN PLNENIA 

11.VARIANTNÉ RIEŠENIE 

Hlavný predmet 
Hlavný slovník:45000000-7 Stavebné práce 

SK032 – Banskobystrický kraj

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

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.

Výsledkom zadávania tejto zákazky s názvom „Oprava strechy na budove športových 
šatní Hrnčiarske Zalužany” bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzavretie 
zmluvy o dielo medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom:

Miesto plnenia: Športové šatne (sociálne zariadenie), Hlavná 275, 980 12 Hrnčiarske 
Zalužany. 

Termín plnenia: do 10.12.2018. 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
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12. VYSVETĽOVANIE 

13.CENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

14.PREDKLADANIE PONUKY 

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a 
záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať elektronickou formou. 
V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov, uvedených vo výzve alebo v inej 
sprievodnej dokumentácii, alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predloženie ponuky, môže záujemca elektronicky (e-mailom) 
požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, 
uvedenú v bode 2 tejto výzvy.  

Požiadavku o vysvetlenie je možné doručiť najneskôr do posledného pracovného dňa 
pred pracovným dňom, ktorý predchádza dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky, 
uvedenej v tejto výzve, a to do 27.11.2018, do 15:00 hod. 

a) navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov; 
b) navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená (zaokrúhlená) s 
presnosťou na 2 desatinné miesta;  
c) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení:  
- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,  
- sadzba DPH a výška DPH, 
- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH;  
d) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 
e) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto výzvy cenu 
celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním celého predmetu 
zákazky;  
f) v prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH, 
platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je v súčasnosti 
sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky poplatky súvisiace s vývozom tovaru zo zahraničia 
a jeho dovozom do krajiny sídla verejného obstarávateľa, a všetky ostatné nevyhnutné 
náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie 
zahraničného uchádzača;  
g) k prepočtu cudzej meny na Euro sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň 
zverejnenia výzvy na súťaž. 

a) ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v 
slovenskom jazyku alebo českom jazyku;  

b) ponuka,tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť predložené v origináli 
alebo  v úradne osvedčenej kópii, pokiaľ nie je uvedené inak, a predložené ako sken 
dokumentov a dokladov prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby, 
obstaravam@gmail.com
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15.ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY 

16.KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

17.LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

18.MIESTO PREDKLADANIA PONÚK 

19.HODNOTA ZÁKAZKY 

1. Uchádzač predloží: 
•  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 . 

a) Najnižšia cena- najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky

Do 28.11.2018 do 15,00 hod.

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“.   

 
Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu v prípade, ak výsledná najnižšia cena 
zákazky bude vyššia ako finančný limit určený pre zákazku s nízkou hodnotou!
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20. OBHLIADKA 

21.DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY 

22.PRÍLOHY VÝZVY 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác- 
budúce miesto realizácie diela, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné 
na prípravu a spracovanie ponuky. Vzhľadom na rozsah predmetu obstarávania, na konkrétne 
miestne podmienky, na podklady poskytnuté záujemcom k vypracovaniu ponuky, na 
požiadavky k predloženiu ponuky, verejný obstarávateľ odporúča obhliadku vykonať.Spoločná 
obhliadka nie je stanovená, v prípade záujmu sa odporúča záujemcom, aby si vopred dohodli 
telefonický termín na vykonanie obhliadky, ktorú je možné uskutočniť v pracovných dňoch 
v čase od  od 8,00 hod. do 15,00 hod. 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.

Dátum vyhotovenia: 21.11.2018 

Vypracoval: Mária Ivaničová

Príloha č. 1 - Zadanie  
Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo


