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        OcÚ -105/2019                  Ing.  Oľga Mikulíková             15.05.2019 
Váš list číslo/zo dňa                              Naše číslo                            Vybavuje/linka                                       Košická Belá 

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky  

Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si vytipoval aj Vás ako možného Dodávateľa na uskutočnenie 
stavebných prác a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky. 

1.) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Názov:  Obec Košická Belá 
Sídlo:  Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá 
IČO:  00324345 
DIČ:   2021244786 

Telefón:  055 / 696 1110 

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Petkač, starosta obce      
E-mail:  obeckosickabela@gmail.com 
 

2.) Predmet zákazky:  „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“  
 

3.) Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác 
 
4.) Opis: Technické zhodnotenie a oprava budovy objektu hasičskej zbrojnice (jej rekonštrukcia) 

Podrobný Opis je uvedený v Prílohe č. 1 – Technická správa, respektíve Príloha č. 2 – Projektová 
dokumentácia 
Verejná obstarávateľ dáva na vedomie, že vzhľadom, že získal dotáciu iba na realizáciu ucelenej časti 
diela, predmetom tejto Výzvy je práve táto jeho predmetná časť. Rozsah predmetu obstarávania je 
uvedená v prílohe č. 4 – Položkovitý rozpočet.  
 

5.) Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 45216125-6 Stavebné práce na budovách pohotovostnej služby 
 

6.) Spôsob financovania: 30 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, zbytok vlastné finančné 
prostriedky verejného obstarávateľa 

 
7.)  Predpokladaná hodnota zákazky: 32 386,00 € bez DPH 
 
8.)  Miesto uskutočnenia stavebných prác: obec Košická Belá, objekt Hasičskej zbrojnice 
 
9.)  Lehota dodania: do 30.09.2019 

10.) Komplexnosť dodávky: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.  
 
11.) Obhliadka: Odporúča sa z dôvodu, aby sa záujemca dokonale zoznámil so situáciou a upresnil si 

podmienky zadané verejným obstarávateľom, za účelom vypracovania čo najkvalitnejšej ponuky, spĺňajúcej 

všetky jeho požiadavky. V prípade záujmu o absolvovanie obhliadky miesta zhotovenia diela prípadne 

upresnenia si špecifikácie ponúkaných prvkov, je potrebné si termín dohodnúť so starostom obce. Kontakt 

je uvedený v bode č. 1 tejto Výzvy.    

tel:+421556961110
mailto:obeckosickabela@gmail.com
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12.) Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 28.05.2019, do 12,00 hod.. Ponuka predložená po uplynutí 
lehoty nebude zaradená do hodnotenia. 
Ponuku je možné doručiť: 

 a)  poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného  
     obstarávateľa uvedenú v bode 1. 
b) uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom: „Súťaž – hasičská zbrojnica – neotvárať“ ako aj 

obchodným menom a adresou sídla alebo miesta podnikania uchádzača a adresou verejného 
obstarávateľa. 

c)  ponuky sa predkladajú v mene EUR 
 
13.) Obsah ponuky, podmienky účasti: 

a) Doklad o oprávnení  dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, v ktorom 
musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu 
zákazky (doložiť originál alebo overenú kópiu dokladu). Uchádzač zapísaný v zozname 
hospodárskych subjektov môže predložiť doklad o zápise formou elektronického odpisu. 

b) Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný 

predmet zákazky v zmysle rozsahu uvedeného v PD, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (t. j. 

päť rokov predchádzajúcich poslednému dňu od vyhlásenia verejného obstarávania a v závislosti od 

vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti), doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní 

stavebných prác s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác 

podľa obchodných podmienok pričom uchádzač predloží najmenej 2 potvrdenia o uspokojivom 

vykonaní uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru, 

v hodnote minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky. 

c) Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 3 

d) Ocenený položkovitý rozpočet – Príloha č. 4 

e) Zmluva o dielo - návrh – Príloha č. 5 (prosíme vyplniť žltou farbou zvýraznené políčka) 

 
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie 
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade,  
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 
 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa 
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo 
ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač 
ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v 
registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami 
podľa tohto predpisu.  

 

14.) Požiadavky na cenovú ponuku: 
Navrhovaná  cena musí zahŕňať všetky Vaše náklady (dochádzka  na miesto určenia, montáž jednotlivých 
prvkov, doprava materiálu a pracovníkov, zabezpečenie zákonného uloženia a likvidácie vzniknutých 
odpadov, primeraný zisk a podobne) v zmysle zákona o cenách.  

 
15.) Kritérium na hodnotenie ponúk: kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia cena za 

predmet obstarávania s DPH, pričom dielo musí spĺňať funkčné a technické požiadavky verejného 

obstarávateľa a platnej legislatívy v SR. Elektronická aukcia sa nepoužije. 

 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým  verejný 

obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo v zmysle predloženej cenovej ponuky. Uchádzačom, ktorí predložia 

svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli 

s prípravou a doručením ponuky. 

 

16.) Termín otvárania ponúk: 28.05.2019 o 18,00 hod. kancelária starostu obce Košická Belá 

 

17.) Predpokladaný termín zadania zákazky: jún 2019 

18.) Minimálna lehota viazanosti ponúk: do 30.09.2019 
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19.) Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument 
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí 
pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

 
20.) Obchodné podmienky: Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo.  

Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky, 

neuzatvoriť zmluvu o dielo. 

Zároveň si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak táto nespĺňa stanovené 

podmienky alebo prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii, ktorými 

sú predpokladaná hodnota zákazky. 

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom 

finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarania. 

21.) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona  č. 343/2015 Z. z. pre výber 
dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej nevyplývajú pre našu organizáciu žiadne 
zmluvné záväzky.   
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok  obstarávania a to aj v prípade, že verejný 
obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať  Zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom až po 
kontrole procesu verejného obstarávania kontrolným orgánom poskytovateľa dotácie a jeho 
vyjadrení, že proces prebehol v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní 
v platnom znení. 
 

Ak sa vo Výzve uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobu, postup, značku, obchodný 

názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením s minimálne 

parametrami vyššie uvedenými. 

 
22.) Osoba určená pre styk s uchádzačmi:  

Ing. Jozef Petkac tel. kontakt: 0918 876 845, e-mail: obeckosickabela@gmail.com – technická špecifikácia 
        Ing. Oľga Mikulíková, tel. kontakt: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbstav.sk – za verejné obstarávanie 
      

       
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Petkač, v.r.,    
starosta obce      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy Výzvy na predloženie ponuky: 
Príloha č. 1 – Technická správa 

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 

Príloha č. 3 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Príloha č. 4 – Položkovitý rozpočet – Slepý výkaz výmer 

Príloha č. 3– Zmluva o dielo – návrh 
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Príloha č. 3 k výzve na predloženie ponuky 
 

 
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky: „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“   

Verejný obstarávateľ: Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá 
 

 

 
Obchodné meno uchádzača: ………………………………………………Druh podniku: ……………………… 

 
Sídlo alebo miesto podnikania: ……………………………………………………………………………………… 

 
Štaturárny zástupca uchádzača: ……………………….…………………………………………………………… 

 
Zástupca uchádzača pre rokovanievo veciach technických:……………….……………………………………. 

 
Bankové spojenie: …………………………………………        Číslo účtu: ……………….……………………… 
. 
IČO: ………………………………………… 
 
DIČ: …………………………………………                               IČ DPH: ………………………………………… 
 
Kontaktná osoba uchádzača: ………………………………………… 
 
Telefón: …………………………………………                         Fax: ………..…………………………………… 
 
E-mail: …………………………………………   Web: ……………………………………………. 

 

Návrh uchádzača 
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk:  

„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“  

 
Cena za predmet obstarávania v € bez DPH  
 

 
 

 
Výška sadzby DPH v % 
 

 

 
Výška DPH v €  
 

 
 

SPOLU  
Cena za celý predmet obstarávania v € vrátane DPH 
 

 

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 
 
 
 

 
 
 
V ………………………………., dňa: …………………                     …………………………………… 

                    štatutárny zástupca 
                             (meno, podpis, pečiatka) 


