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               Výzva na predloženie ponuky 
           (v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní) 
 

Názov zákazky 

„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Žitná-Radiša“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov :  Obec Žitná-Radiša 

Sídlo :    Obecný úrad 105, 956 41 Uhrovec 

IČO:      00311383 

DIČ:      2021054365 

Zastúpený : Ing. Rudolf Botka, starosta 

 

2. Predmet zákazky   
 

Názov : Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Žitná-Radiša 

Hlavný kód CPV: 45210000-2 Stavebné práce na objektoch verejných budov 

           Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v rozsahu   

            zadefinovanom projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Pre stanovenie ceny  

           je záväzné zadanie špecifikácie položiek na ocenenie. Položky sú zadané ako  

           kumulované, preto uchádzač započíta do týchto položiek aj ostatné náklady ( napr.  

            presun hmôt, mimostavenisková doprava a pod.)  

Predpokladaná hodnota zákazky : 23 726,28 bez DPH 

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné práce a ostatné činnosti  

vyplývajúce z Výzvy „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Žitná-Radiša“. Pre akýkoľvek  

         stupeň realizácie zákazky sú záväzné všetky platné zákony, vyhlášky, nariadenia ,     

         normy a pod. platné na území Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ neposkytuje    

         priestory na skládku akýchkoľvek materiálov. Prioritou je zateplenie predmetu  

         zákazky, ako aj zabezpečenie vykurovania objektu, čím sa podstatne znížia a usporia  

         finančné prostriedky obce, ako aj zvýši ochrana pred požiarmi. 

3. Rozdelenie predmetu zákazky 

  Neumožňuje sa rozdelenie predmetu zákazky 

4. Variantné riešenie 

            Variantné riešenie nebude akceptované 

 

 



5. Miesto a termín realizácie 

            Miesto dodania predmetu zákazky je  hasičská zbrojnica v obci Žitná-Radiša 

            Lehota  realizácie zákazky je do 3 mesiacov od uzatvorenia zmluvy 

6. Zmluva 

          Výsledkom predmetného postupu zadávania zákazky bude uzatvorenie zmluvy podľa  

          zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník 

7. Lehota viazanosti ponúk 

            Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.5.2019 

8. Dorozumievanie 

              Medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom sa budú vymieňať informácie  

               v slovenskom jazyku 

9. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 

              Záujemcovia môžu v prípade záujmu vykonať obhliadku miesta  za účelom lepšieho   

              spracovania ponuky bez obmedzenia 

10. Vyhodnotenie ponuky 

               Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, musí obsahovať originály , alebo  

                úradne overené kópie dokladov tvoriacich súčasť ponuky, pokiaľ nie je výslovne  

                uvedené inak. 

11. Jazyk 

    Jazyk komunikácie je štátny – slovenský jazyk 

12. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

               Ponuka musí byť v eurách, cena musí byť podľa platných právnych predpisov  

                SR. Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH 

13. Zábezpeka ponuky 

                Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku ponuky 

14.  Obsah ponuky 

- V cene predmetu zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace 

s realizáciou diela, cena v členení bez DPH, sadzba a výška DPH a vrátane DPH. 

-  Verejný obstarávateľ vyžaduje doklad o oprávnení uskutočňovať práce predmetu 

zákazky a možnosť jeho overenia. 

- Čitateľne vyplnený a podpísaný formulár cenovej ponuky 

- Čitateľne vyplnenú a podpísanú Zmluvu o dielo 

- Čitateľne vyplnený a podpísaný „Ponukový rozpočet“ ako prílohu ku zmluve 

15. Predloženie ponuky a označenie obálky 

               Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenej obálke na adresu verejného obstarávateľa  

               poštou, alebo osobne, rozhodujúci je termín doručenia. Obálka musí byť  

               zabezpečená a označená : 

               „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Žitná-Radiša – súťaž- neotvárať“ 

 

 



16. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 

                Ponuku je nutné doručiť v lehote do 26.4.2019 do 13,00 hod. na adresu Obec  

                Žitná-Radiša, Obecný úrad 105, 956 41 Uhrovec. Ponuka predložená po  

                uplynutí lehoty sa vráti uchádzačovi neotvorená 

17. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

              Uchádzač môže ponuku doplniť, zmeniť a odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie  

              ponúk výlučne písomne  

18. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 

             Otváranie ponúk sa uskutoční 26.4.2019 o 19,00 hod. na Obecnom úrade Žitná- 

             Radiša v kancelárii starostu obce 

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

               Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude v zmysle zákona  

               zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky. Úspešnému uchádzačovi  

               bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a tento bude vyzvaný na  

               predloženia zmluvy o dielo v 4 vyhotoveniach najneskôr do 10 dní od oznámenia  

               o výsledku. V prípade neprijateľnosti ponúk  zruší verejný obstarávateľ súťaž ešte  

               pred podpisom zmluvy. 

20. Uzavretie zmluvy  

              Zmluva bude uzavretá v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

 

3. Kritériá na hodnotenie ponúk 
              Ponuky sa vyhodnocujú na základe jediného kritéria – najnižšia cena  

              – váha 100%. Víťazná ponuka bude ponuka s najnižšou celkovou cenou bez DPH,  

               resp. konečnou cenou pre neplatcov DPH. 

Podmienkou pre uzatvorenie zmluvy súspešným uchádzačom je, že úspešný 

uchádzač bude mať zapísaných konečných užívateľov výhod vRegistri partnerov 

verejného sektora, ak sa na neho vzťahuje povinnosť byť zapísaný vRegistri 

partnerov verejného sektora podľa zákona 315/2016 Z.z. vznení neskorších 

predpisov. 

 

Príloha: Výkaz výmer 

 

Výzva na predkladanie ponúk a jej prílohy je zverejnená  na stránke obce www.zitna-radisa.sk 

 

 

 


