
                                 VÝZVA   NA  PREDKLADANIE  PONÚK  

zákazka zadávaná podľa §117 zák.  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a  o zmene  

                                                    a doplnení niektorých zákonov.  

 

1. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  ZADÁVATEĽA: 
Názov zadávateľa:        Obec  Šivetice 
Sídlo:                               Šivetice 91, 049 14  Licince 
Štatutárny zástupca:     Ľudovít Sendrei, starosta 
IČO:                                  00328863 
Kontaktná osoba:          Ľudovít Sendrei,  
Telefón:                           058/4482004 
E-mail:                             obecsivetice@centrum.sk 
 

2. Názov zákazky 
Rekonštrukcia Kultúrneho domu  
 

3. Druh zákazky 
Stavebné práce 
 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 
 

5. Miesto realizácie stavebných prác 

Budova Kultúrneho domu 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:   5 000,00 Eur s DPH 
 

7. Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky sú stavebné práce „ Rekonštrukcia Kultúrneho domu – zmena tvaru 
okien „ 
Realizácia predmetu zákazky pozostáva z:  
- Realizácie diela podľa  cenovej ponuky 

 
8. Dĺžka trvania zákazky:  do 1 mesiaca od zadania zákazky 

 
9. Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet zákazky bude financovaný z účelovej dotácie Ministerstva financií SR 
10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač na preukázanie osobného postavenia vyžaduje: 
-originál alebo  kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenie, ktoré sú predmetom zákazky  
 



11. Spôsob určenie ceny /odplaty/  a platobné podmienky: 
10.1  Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 
         Úspešný uchádzač /poskytovateľ/ bude realizovať zákazku na základe zmluvy    
         o dielo uzavretej s verejným obstarávateľom. Faktúra bude vystavená najneskôr do 10    
         dní od odovzdania a prevzatia diela na základe protokolu. 

       13. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

             - Doklady podľa bodu 11. tejto výzvy 

            -  Cenová ponuka 

    14. Lehota na predkladanie ponúk: 

          Ponuky s obsahom podľa bodu 13. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote na predkladanie       

         ponúk poštou, kuriérom alebo osobne v termíne do 12. 11. 2019 do 12:00 hod. /SEČ/ 

         Adresa pre doručovanie:       Obec Šivetice 

                                                             OcÚ č. 91 

                                                              049 14  pošta Licince   

       Pri poručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. 

      Obálka návrhu musí obsahovať nasledovné údaje: 

- Adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie 
- Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená 

a sídla, resp. miesto podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov 
- Označenie „ Verejné obstarávanie – neotvárať“ 
- - označenie heslom:  „Rekonštrukcia Kultúrneho domu „ 

15.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia: 

       Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH. Pravidlo uplatnenia kritéria 
vyhodnotenia ponúk:  Poradový  systém Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude 
priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, 
ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú  neúspešnými ponukami.  

16. Uzavretie zmluvy 

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritérií vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.  Výsledkom  verejného obstarávania bude uzavretie 
zmluvy. Verejný obstarávateľ  vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy.  

 

 

 



17. Ostatné požiadavky 

15.1   Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle 
ZVO a zák. č.211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný zverejňovať informácie.  Uchádzač v prípade 
svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácií podľa § 
117 ZVO. Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek 
výhrad a bez časového obmedzenia. 

18. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným  požiadavkám v tejto 

Výzve 
- Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. 

20.  Platnosť ponúk:   do 31. 12. 2019 

21.  Dátum zverejnenia tejto Výzvy pre záujemcov :  05.  11. 2019 

V Šiveticiach 05. 11. 2019 

 
                                                                                                Ľudovít Sendrei 
                                                                                                Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


