
 

 

O B E C   V Í Ť A Z    
Obecný úrad 

 

Adresa: Víťaz 111, 082 38                                                                        Tel.: 051/7 911 306 

ICO: 00327981                                                                                          Fax: 051/7 493 580 

DIC: 2020548233                                                                                      E-mail: obecvitaz@obecvitaz.sk 

Sp. č.: 1042/2015 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov:   Obec Víťaz 

Sídlo:   Víťaz 111, 082 38 

IČO:   00327981 

DIČ:   2020548233 

Telefón:                  051 7 911 306 

Kontaktná osoba:       Ing. Ján Baloga, starosta obce 

e-mail:                          obecvitaz@obecvitaz.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky:   

Stavba: ZŠ Víťaz – spojovacia chodba a zmena jestvujúceho objektu 

Objekt: Prístavba 

Časť: I. Etapa 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

Na základe Projektovej dokumentácie sa v rámci I. etapy zrealizuje hrubá stavba prístavby, 

osadia sa okenné a dverné otvory. Položenie krytiny a klampiarskych prvkov strechy. Súčasťou 

tejto etapy bude aj umiestnenie tepelnej izolácie v skladbe strechy a zrealizovanie vrstiev 

podlahy okrem nášľapnej vrstvy. V rámci tejto etapy sa vykonajú aj nevyhnutné stavebné úpravy 

jestvujúceho objektu, teda hlavne zásahy do strechy, spevnených plôch a výmena vstupných 

dverí za protipožiarne dvere. 

 

4. Kód CPV:  

       45000000 Stavebné práce 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  

29 874,39 eur bez DPH ( 35 849,27 s DPH ) 
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6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky (v prípade, ak uchádzač nie 

je platiteľom DPH, berie sa celková cena) vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom 

zákazky (doprava , stroje , dovoz materiálu a pod.). 

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky, podmienky financovania a lehota na predloženie ponúk: 

Miesto realizácie stavebných prác: Obec Víťaz – ZŠ Víťaz, parc. č. 461/1, 461/3 

Termín realizácie stavebných prác: v lehote max. do 60 pracovných dní odo dňa vystavenia 

objednávky kupujúcim počas trvania zmluvy. 

Podmienky financovania: bezhotovostný prevod po realizácii stavebných prác so štrnásť dňovou 

splatnosťou faktúry. 

 

8. Lehota dodania zákazky  

10/2015 – 12/2015 

 

9. Komplexnosť dodávky  

Uchádzač predloží komplexnú ponuku na celý predmet obstarávania. 

 

10.  Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Verejného obstarávateľa. Úhrada 

faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom formou splátok v roku 2015 do výšky 

16 666,66 Eur bez DPH a zvyšok formou splátok podľa dohody s úspešným uchádzačom v zmysle 

platných predpisov v roku 2016. 

 

11.  Oprávnený uchádzač a podmienky účasti  

1. Ponuku môže predložiť iba uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená 

poskytovať obstarávané stavebné práce. 

2. Uchádzač musí byť počas doby dodania predmetu zákazky poistený pre prípad vzniku škody 

spôsobenej pri plnení pracovných úloh. Túto skutočnosť preukáže v deň odovzdania 

a prevzatia staveniska príslušným dokladom (platnou poistnou zmluvou) a potvrdením 

o zaplatení poistenia minimálne na obdobie dodania predmetu zákazky. 

 

12. Vyhotovenie, jazyk a obsah ponuky  

Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.  

Platnosť ponuky do 31.12.2015 
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Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto náležitosti:  

 

1. Cenová ponuka – spracovaná podľa Prílohy č. 1 –NÁVRATKA.  

 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení:  

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  

 výška DPH,  

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 

nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. Tento doklad sa predkladá ako originál s podpisom 

uchádzača.  

 

2. Kópia dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky (kópia dokladu zo živnostenského alebo 

obchodného registra) 

 

3. Kópia dokladu o preukázaní splnenia technických parametrov okien a dvier: profil okien 5 

komorový, dvojsklo, súčiniteľ prestupu tepla izolačných skiel max. U = 1,2 W/02K, kovanie 

celoobvodové, nastaviteľné vo všetkých smeroch, a to predložením certifikátov výrobkov 

ktoré budú necenené v predloženom výkaze výmere. 

 

13. Miesto a termín predkladania ponúk  

Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom alebo poštou na priloženom 
formulári, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy. 
 

Lehota  do 29.09.2015  do 15,30 hod. Miesto predloženia : Obec Víťaz – OcÚ Víťaz, Víťaz 111, 

082 38 Víťaz . 

 

V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť doručená v uzavretej 

nepriehľadnej obálke a  musí obsahovať nasledovné údaje:  

názov a adresu verejného obstarávateľa  

obchodné meno a adresu uchádzača  

označenie: „Výzva – I. Etapa (Prístavba) – ZŠ Víťaz spojovacia chodba a zmena jestvujúceho 

objektu´´ 

Označenie: ,,NEOTVÁRAŤ´´ 

 

Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 
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14. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpis Zmluvy o dielo do 7 dní od doručenia 

oznámenia o úspešnosti cenovej ponuky. 

 

15.  Ďalšie informácie 

Príloha č.1 tohto listu je návratka v ktorej je potrebné uviesť Vami navrhovanú cenu za 

poskytnuté stavebné práce na uvedený predmet zákazky a preposlať naspäť verejnému 

obstarávateľovi podľa bodu č. 12 a 13 tejto výzvy. 

 

16. Zrušenie súťaže: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov súťaž zrušiť, ak ani jeden uchádzač 

nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nedostal ani jednu ponuku, alebo ani 

jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 34 zákona č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých 

sa zadanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné ich predvídať. 

 

 

Vo Víťaze, dňa 21.09.2015      

        

  

         Ing. Ján Baloga 

                      starosta obce 

 

Príloha č. 1 – NÁVRATKA – Výkaz výmer 
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo 


