
OBEC HRAŠNÉ, 916 14 HRAŠNÉ 3 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ  PONUKY PODĽA ZÁKONA 343/2015 Z.z.  

O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ    
 
  

Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len 
„Zákon o verejnom obstarávaní“ vyhlasuje verejný obstarávateľ zákazku za účelom výberu 
dodávateľa stavebných prác „Stavebné úpravy na  Kultúrnom dome v obci Hrašné“ 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:  Obec Hrašné   
Adresa organizácie: Obec Hrašné, Hrašné 3, 91614 Hrašné 
IČO:    00311634 
Krajina:  Slovenská republika 
V zastúpení:  Vladimír Stančík, starosta obce 
Kontakty:  032/7790 327, 0908 587 246, obec@obechrasne.sk 
 
 
 2. Názov predmetu obstarávania: 
 
„Stavebné úpravy na Kultúrnom dome v obci Hrašné“ 
  
 3. Opis predmetu obstarávania : 
 
Predmet zákazky:  
Vybudovanie nových sociálnych zariadení. 
Nové podlahy. 
Nové elektrické rozvody. 
Nové skladové priestory. 
Zníženie stropu v sále kultúrneho domu. 
 
Pred preložením cenovej ponuky je nutná obhliadka objektu predmetu obstarávania. 
Uchádzačom, ktorí prejavia záujem, bude umožnená fyzická obhliadka objektu za účelom 
oboznámenia sa so skutkovým stavom predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou 
miesta realizácie zákazky sú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky je možné dohodnúť si 
telefonicky na t.č. 032/7790322 alebo 0908587246 – kontaktná osoba je starosta  p.Vladimír 
Stančík. 
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie stavebných prác. 
 
 
 
 



 
 
 
 4. Cena: 
 
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: 
* ako cena celkom bez DPH 
* výška a sadzba DPH a 
* cena celkom vrátane DPH 
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena musí 
zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania. 
 
 5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
 
45.000 bez DPH  
 
 6. Rozdelenie predmetu:  
 
Nie. 
 
 7. Možnosť predloženie variantných riešení: 
 
Nie. 
 
 8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 
 
30. jún 2018 
 
 9. Lehota viazanosti ponúk: 
 
30. jún 2018 
 
 
 10. Lehota na predkladanie ponúk: 
 
Ponuky je potrebné doručiť na Obec Hrašné poštou, mailom alebo osobne v lehote  
do 10:00 hod. dňa 16.1.2018 na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy. Dátum poštovej 
pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné 
predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí 
lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava 
zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí 
lehoty na podávanie ponúk. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR, obálka musí byť zreteľne 
označená nápisom „ Obstarávanie  -  NEOTVÁRAŤ“, ako aj obchodným menom a sídlom 
obstarávateľa a uchádzača. 
 
 



 
 
 
 
 11. Podmienky účasti uchádzačov: 
 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods.1 
pís. e/ zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi 
podľa § 32 ods. 2 písm. e/ alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo 
ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú 
predmetom tejto zákazky. 
 

12. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom obstarávania:  
 
Zmluva o dielo. 
 

13. Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku a musí obsahovať: 
 

* identifikačné údaje uchádzača 
* doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky 
* cenovú ponuku na predmet zákazky s kalkuláciou ceny 
* termín dodania 
* návrh zmluvy o dielo 
 

14. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Obce Hrašné. Preddavok  
nebude poskytnutý. 
 

 
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia  a spôsob 
hodnotenia ponúk: 
 

Cena bez DPH, váha kritéria: 100%. V cene musí byť zahrnutá likvidácia odpadu. 
 
 
 16. Vyhodnotenie splnenie podmienok účasti: 
 
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného 
obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke nepredložil doklady preukazujúce 
činnosť alebo poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie. 
 
 
 17. Vyhodnotenie ponúk: 
 
Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: verejný obstarávateľ vymenuje komisiu verejného 
obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk.  



Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi 
v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, 
neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal. 
Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti 
a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 
zrušiť v prípade ak: 
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve 
sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené 
nebude predložená ani jedna ponuka. 
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 
 
 
 18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
* nebude predložená ani jedna ponuka 
* ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania. 
 
 
 
V Hrašnom dňa 09. 01. 2018 
 
 
 
        
 
       ........v.r......................................... 
       Vladimír Stančík 
       Starosta obce  Hrašné 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


