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Výzva na predkladanie ponúk 
 

bez využitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
 
1) IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Kladzany 
Sídlo obstarávateľa: Obecný úrad, Kladzany č. 100, 094 21 Nižný Hrabovec 
Zastúpený: Daniel Lorinc, starosta obce Kladzany 
IČO: 00 332 470 
DIČ: 2020630117 
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Vranov n. T. 
IBAN: SK65 0200 0000 0000 2232 9632, SUBASKBX 
Telefón: 057/4493147 
E – mail: obeckladzany@stonline.sk 
web: www.kladzany.sk 

 
2) ZATRIEDENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĽA ZÁKONA: Obec Kladzany je verejným 

obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 
 

3) KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
4) NÁZOV ZÁKAZKY: „Výmena okien a dverí materskej školy“. 
 
5) DRUH ZÁKAZKY: Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 

3 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 
 
6) MIESTO REALIZÁCIE: obec Kladzany, budova Materskej školy, Kladzany 45. 
 
7) VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o 

dielo uzatvorená medzi verejným obstarávateľom ako objednávateľom na jednej strane a úspešným 
uchádzačom ako zhotoviteľom na strane druhej. 

 
8) STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY: Predmetom zákazky sú stavebné práce - demontáž starých okien 

a vchodových dverí, montáž nových okien a vchodových dverí, osadenie vnútorných parapiet a žalúzii, 
osadenie vonkajších parapiet a okenných sietí proti hmyzu. Popis a rozsah prác je uvedený v prílohe 
č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Do jednotkovej ceny je potrebné zahrnúť materiál, prácu, 
presun techniky a všetky ostatné náklady spojené s predmetom zákazky. 

 
9) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV): 45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov 

materských škôl. 
 
10) PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 

základe vyhodnotenia prieskumu Určenia predpokladanej hodnoty zákazky a je do 18.861,41 € bez 
DPH. 

 
11) TRVANIE REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY: Termín začatia prác do 7 dní od účinnosti zmluvy. 

Termín ukončenia prác: do 31. 10. 2018. 
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12) HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY: Predmet zákazky bude 

financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ poskytne 
preddavkovú platbu vo výške 50%. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi. 
 

13) PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV: Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. K preukázaniu 
stanovenej podmienky účasti musí uchádzač v ponuke predložiť doklad o oprávnení podnikať, a to 
predložením kópie výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky v prípade právnickej osoby 
alebo predložením kópie výpisu zo Živnostenského registra Slovenskej republiky v prípade fyzickej 
osoby. Každý uchádzač je povinný predložiť vyššie uvedené doklady k preukázaniu podmienok účasti. 
Nepredložením uvedených dokladov uchádzač nesplní podmienky účasti a z vykonávaného verejného 
obstarávania bude vylúčený, a to bez ohľadu na výšku ním ponúkanej ceny za poskytnutie služby 
predmetu zákazky. 

 
14) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK: Verejný obstarávateľ stanovil postup na vyhodnotenie 

ponúk na základe najnižšej ceny zmysle § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 
Predložené ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny s DPH uvádzanej v 
peňažnej mene €uro. Do hodnotenia ponúk nebude zaradená ponuka toho uchádzača, ktorý uvedenie 
celkovú cenu bez DPH za vypracovanie a dodanie predmetu zákazky vyššiu ako je jej predpokladaná 
hodnota uvedená v bode 10. tejto výzvy. 

 
15) LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 15. 08. 2018 do 

14.00 hod. Predložením ponuky sa rozumie jej fyzické doručenie na stanovené miesto doručenia v 
stanovenej lehote na predkladanie ponúk, a to bez ohľadu na dátum odoslania ponuky v prípade jej 
doručovania poštovou zásielkou. 

 
16) MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK: Uchádzači ponuky doručia v stanovenej lehote do sídla 

verejného obstarávateľa, t.j. do podateľne Obecného úradu Obecný úrad, Kladzany č. 100, 094 21 
Nižný Hrabovec osobne, prostredníctvom pošty, alebo prostredníctvom iného doručovateľa. 

 
17) OBSAH PONUKY: Uchádzač predkladá všetky doklady ponuky v listinnej podobe. Predložená 

ponuka musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača v rozsahu minimálne: 
Obchodný názov,  
Adresa sídla, 
Identifikačné číslo 
Identifikačné číslo DPH 
Identifikácia štatutárneho zástupcu 
Telefónne spojenie, e – mail, 
Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk v nasledovnom rozsahu:  
Cena bez DPH .................................... € 
DPH 20 % ........................................... €  
Cena s DPH ........................................ € 
Návrh zmluvy o dielo, datovaný a podpísaný  
Doklad uchádzača o oprávnení podnikať v predmete zákazky  
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH je povinný verejného obstarávateľa na túto 

skutočnosť vo svojej ponuke upozorniť a uviesť celkovú cenu za poskytnutie služby predmetu 
zákazky. Ak uchádzač doručí ponuku poštovou zásielkou, predkladá ju v zalepenej obálke, na ktorej 
bude uvedený adresát, odosielateľ, názov zákazky: „Výmena okien a dverí materskej školy“ a výrazné 
označenie: SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ.  

 
18) OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK:  

Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk budú otvorené a vyhodnotené 15. 08. 2018 o 14.00 
hod. v sídle verejného obstarávateľa a na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci preukázateľne 
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oprávnení zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Úspešný 
uchádzač aj neúspešní uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk papierovou 
formou (listom). Verejný obstarávateľ súčasne pošle úspešnému uchádzačovi 2x podpísanú a 
datovanú zmluvu o dielo. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ako aj 
právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. 
 

19) MINIMÁLNA LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK: Verejný obstarávateľa stanovuje termín 31. 10. 2018, 
ako lehotu, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané. V tejto lehote nie je možné ceny ponúkané 
uchádzačmi v ponukách meniť. 
 

20) ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: Záujemca má možnosť vykonať fyzickú 
obhliadku predmetu zákazky za účelom riadneho oboznámenia sa so skutočným stavom tak, aby bolo 
z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku. Termín obhliadky je možné dohodnúť na 
telefonicky v čase úradných hodín verejného obstarávateľa. V prípade, že víťazný uchádzač odstúpi 
od podpísania zmluvy, verejný obstarávateľ má právo následne podpísať zmluvu s ďalším 
uchádzačom v poradí v zmysle platného vyhodnotenia prieskumu trhu. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky 
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Všetky výdavky spojené s 
prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi.  
 

PRÍLOHY: Príloha č. 1 – popis stavebných prác, technických parametrov 

 
 
V Kladzanoch, dňa 03. 08. 2018 
 
 
 
 
  

       Ing. Daniel LORINC 
       starosta obce 
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