OBEC VÍŤAZ
Obecný úrad

Výzva na predloženie ponuky
Obec Víťaz, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ZVO) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky s názvom:

„Výmena strechy na budove ZŠ Víťaz“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods.1 písm. d) ZVO
Názov: Obec Víťaz
Sídlo: Víťaz 111, 082 38
V zastúpení: Ing. Ján Baloga, starosta obce
IČO: 00327981
DIČ: 2020548233
e-mail: starosta@obecvitaz.sk
Kontaktná osoba poverená realizáciou verejného obstarávania:
Mgr. Michal Magda, technicko administratívny pracovník OcU Víťaz
Adresa: Obec Víťaz, Víťaz 111, 082 38
Telefón: 0948 082 383
Elektronická pošta: tsp@obecvitaz.sk
2. Predmet zákazky a opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce v súlade s § 3 ods.4 ZVO, podľa položiek vo Výkaze - výmer
(Príloha č. 1 Výkaz - výmer).
Názov: Výmena strechy na budove ZŠ Víťaz
Kódy CPV: 45000000-7 Stavebné práce
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove Základnej školy vo Víťaze podľa položiek vo Výkaze výmer (Príloha č. 1 Výkaz - výmer).

Adresa: Víťaz 111, 082 38
ICO: 00327981
DIC: 2020548233

Tel.: 051/7 911 306
Fax: 051/7 493 580
E-mail: obecvitaz@obecvitaz.sk

OBEC VÍŤAZ
Obecný úrad

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 40 423,12 Eur bez DPH
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
5.1 Obec Víťaz, Základná škola, Víťaz 284
5.2 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky „Výmena strechy
na budove ZŠ Víťaz“ aby si sami overili potrebný rozsah prác a získali potrebné informácie a podklady
nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý
objem potrebných prác. Kontakt pre obhliadku podľa bodu 1. Výdavky spojené s obhliadkou idú na
ťarchu záujemcu. Účasť na obhliadke je nepovinná aj záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky, môže
predložiť cenovú ponuku na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadosti o
dodatok k zmluve, prípadne žiadosti o navýšenie finančných prostriedkov počas výstavby diela z
dôvodu, že uchádzačovi neboli známe skutočnosti, ktoré bolo možné zistiť alebo predpokladať na
základe obhliadky miesta výstavby.
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo
7. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa.
8. Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Marec / 2021
9. Lehota na predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku najneskôr dňa 18.03.2021
10. Miesto a spôsob predloženia ponuky:
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou, e-mailom alebo osobne kontaktnej osobe na adrese:
Mgr. Michal Magda, Obec Víťaz, Víťaz 111, 082 38
Elektronicky na e-mailovú adresu: tsp@obecvitaz.sk
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom v EUR s DPH. Na
prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH. Poradie ostatných ponúk sa určí
vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena = nižšie poradové miesto). Verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak najnižšia ponuková cena bude vyššia ako
predpokladaná hodnota zákazky.
12. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme (Príloha č. 2 Návrh na plnenie), na celý predmet
zákazky, nie na časti, v jednom originálnom vyhotovení. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť
variantné riešenia. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v
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slovenskom jazyku). Ak 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 zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho
jazyka.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádza (obchodné meno a sídlo, IČO, DOČ, telefón e-mail.) s uvedením
predmetu zákazky, na ktorý sa ponuka predkladá.
b) Cenová ponuka na predmet zákazky v rozsahu podľa bodu 3.
c) Cena diela: celková cena diela musí byť uvedená s DPH.
13. Otváranie ponúk:
19.03.2021 o 10:00 hod. v sídle verejného obstarávateľa, otváranie ponúk bude neverejné
14. Postup pri otváraní ponúk:
otváranie ponúk bude neverejné a bude vykonané len vo vzťahu k ponukám, ktoré boli doručené v lehote
na predloženie ponuky (bod. 9 tejto výzvy). Ponuky predložené po lehote na predloženie ponuky vráti
uchádzačom späť neotvorené, resp. nebudú vyhodnotené.
15. Lehota viazanosti ponúk:
31.12.2021
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ bude požadovať predloženie Zmluvy až od úspešného uchádzača.
Víťaz, dňa: 10.03.2021

...........................................................
Ing. Ján Baloga, starosta obce, v.r.

Prílohy:
1. Výkaz – výmer
2. Návrh na plnenie
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