
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/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) 

Č.: 1/2020 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

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

 Názov verejného obstarávateľa: Obec Sekule 

 Sídlo: Obecný úrad 908 80 Sekule č. 570   

 Štatutárny zástupca: Mgr. Adrian Krajčír, starosta obce 

 IČO: 00682101 

 DIČ: 202104960 

 IČ DPH: nie je platcom DPH    

 Bankové spojenie: Prima banka 

 Číslo účtu.: SK84 5600 0000 0033 0159 0001 

 Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Mgr. Adrian Krajčír 

 Telefón: 034/777 0211 , +421917531466 

 Email:  adrian.krajcir@obecsekule.sk 

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Jarmila Kondesová 

 Telefón: 0262250308  

 Email:  kondesova.jarmila@gmail.com      

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: na emailovú adresu 

 kondesova.jarmila@gmail.com 

3. Predmet obstarávania: ZNH 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). 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo 

5. Podrobný opis predmetu zákazky: Je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy Opis 

 predmetu zákazky a v časti  projektovej dokumentácií 

 Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a  zrozumiteľne 

 špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo  rozpätie  parametrov 

 identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok  konkrétneho  výrobcu, verejný 

 obstarávateľ umožňuje nahradiť  takýto výrobok  ekvivalentným výrobkom 

 alebo  ekvivalentom  technického riešenia pod  podmienkou, že ekvivalentný 

 výrobok alebo  ekvivalentné technické riešenie  bude  spĺňať úžitkové, 

 prevádzkové,  priestorové a  funkčné charakteristiky, ktoré sú  nevyhnutné na 

 zabezpečenie  účelu, na ktoré sú  uvedené tovary určené. Pri  výrobkoch, 

 príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač  môže predložiť aj ekvivalenty inej 

 značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:107 480,03 € bez DPH 

7. Predmet zákazky: “Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice- Sekule“ 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45216121-8 
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9.  Obhliadka miesta: Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie 

 zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a 

 spracovanie ponuky. Zároveň môže nahliadnuť do projektovej dokumentácií. 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 Sekule 

 starosta obce 

 tel.: +421917531466 

 e-mail: adrian.krajcir @obecsekule.sk 

10. Miesto dodania predmetu zákazky: Hasičská zbrojnica  v obci  Sekule 

11. Lehoty na dodanie predmetu zákazky - trvanie zmluvy : 18 mesiacov od 

 odovzdania staveniska.  

12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný 

 z kapitálových výdavkov z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov 

 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku  na 

 základe vyhotovených faktúr. Splatnosť faktúry do 14 dní od doručenia faktúry   

 Verejný obstarávateľ  na predmet zákazky neposkytuje preddavky. 
 Objednávateľ uhradí cenu za dielo vo výške 50 000,- € s DPH na základe vystavenej 

 faktúry/faktúr zhotoviteľom s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Faktúra/faktúry budú 

 vystavené na základe súpisu vykonaných prác a dodávok materiálu. Možná je priebežná 

 fakturácia počas realizácie po jednotlivých častiach. Faktúry bude vystavená so splatnosťou 14 

 dní. 

 Druhá časť hodnoty diela vo výške ........... € s DPH /zvyšná časť cenovej ponuky/ bude 

 objednávateľom zhotoviteľovi hradená na základe splátkového kalendára na obdobie rokov 

 2021 až 2022 v  12- mesačných intervaloch, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. Splátky budú 

 fakturované so splatnosťou 14 dní. 

  

13. Lehota na predloženie ponuky:4.9.2020 do 12,00 hod. 

14. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na emailovú adresu 

 kondesova.jarmila@gmail.com. 

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

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

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

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

  ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

  (uchádzač v tejto časti uvedie za seba všetky Identifikačné údaje , 

  ktoré má uvedené aj  verejný obstarávateľ v časti 1. tejto výzvy) 

15.2 Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (presne 

  špecifikovať podľa určených kritérií)  

 15.3 Doplnený návrh zmluvy v rátane prílohy. Návrh zmluvy vrátané prílohy 

 (číselne doplnený výkaz výmer) musia byť podpísané konateľom 

 firmy, alebo ním poverenou osobou. Zároveň návrh zmluvy prepošlite 

 vo worde a prílohu – nacenený výkaz výmer v exely.  

 



 17. 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) . 

d) Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu   s uchádzačom , ktorý  má 

 povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je 

 zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia 

 alebo   subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 

 zapisovať sa do  registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v 

 registri partnerov verejného  sektora (§ 11 zákona o VO). 

18. Variantné riešenie sa neumožňuje. 

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

20. Vyhodnotenie ponúk: 7.9.2020 

21. Vysvetľovanie: Uchádzač môže požiadať o vysvetlenie ponuky emailom v termíne do 

31.8.2020 

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

alebo objednávky, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu objednávku s ďalším 

uchádzačom v poradí. 

23. 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. 

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

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi. 

 

V Sekuliach, 21.8.2020 

 

S pozdravom  

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

       Mgr. Adrian Krajčír 

starosta obce 
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Prílohy: 

 č. 1. Opis predmetu zákazky 

- č. 2 Návrh kritérií na predloženie ponúk 

- č. 3 Návrh zmluvy 

- č. 4 Výkaz – výmer 

- č. 5 Čestné vyhlásenie uchádzača 

 


