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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 (zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác) 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                     

v znení neskorších predpisov. 

 

1. NÁZOV, ADRESA, KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov:     OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU 

Sídlo:     Zborov nad Bystricou 223, 023 03 Zborov nad Bystricou 

Starosta obce:    PaedDr. Juraj Hlavatý 

IČO:      00314366 

DIČ:     2020553348 

Telefón:     041 230 40 81 

Stránkové hodiny:   prac. dni od 7.00 hod do 14.00 hod 

Kontaktná osoba:    PaedDr. Juraj Hlavatý,   t. č. 0917 942 367   

E-mail: :     starosta@zborovnadbystricou.sk 

viera.valkova@zborovnadbystricou.sk  

 

2. METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  

Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ postupuje podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákazka 

s nízkou hodnotou) z dôvodu, že pre spracovanie cenovej ponuky je nevyhnutná osobná obhliadka miesta 

uskutočnenia stavebných prác, a to Základnej školy s materskou školou Zborov nad Bystricou, nakoľko pôjde 

o stavebno-technické úpravy pre vytvorenie učebne biológie, chémie a knižnice.  

 

3. PREDMET ZÁKAZKY 

Názov zákazky: ,,Stavebno-technické úpravy pre vytvorenie učebne biológie, chémie a knižnice" 

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác  (podľa § 117) 

Miesto dodania predmetu zákazky:  

Základná škola s materskou školou, Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Zborov nad Bystricou 

Špecifikácia predmetu zákazky:  

V rámci predmetu zákazky pôjde o stavebno-technické úpravy pre vytvorenie učebne biológie, chémie 

a knižnice, v rámci ktorých sa vybudujú rozvody vody, elektriny, plynu a odpadov. V učebni biológie ako aj 

v učebni chémie sa vytvorí 8 pracovných miest pre žiakov s prístupom k potrebným rozvodom a pracovisko 

učiteľa na demonštračné experimenty. Stavebné úpravy budú ďalej spočívať vo vytvorení omietok, osadení 

podláh a iných bezpečnostných prvkoch.  

Súpis stavebného materiálu vrátane požadovaných stavebno-technických prác je potrebné naceniť v zmysle 

nasledujúcich príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasťou tejto výzvy.  

Príloha č. 1 – Súhrnný list stavby  

Príloha č. 2 –  Stavebná časť – Biologická / chemická učebňa 
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Príloha č. 3 –  Stavebná časť – Knižnica  

Príloha č. 4 – Elektroinštalácia 

Príloha č. 5 - Zdravotechnika 

Príloha č. 6 – Plynoinštalácia 

 

Uvedené prílohy verejný obstarávateľ poskytne aj v elektronickej forme na požiadanie na adrese: 

viera.valkova@zborovnadbystricou.sk alebo starosta@zborovnadbystricou.sk. 

 Stavebno-technické úpravy pre vytvorenie učebne biológie a chémie prispejú k zlepšeniu kľúčových 

kompetencií žiakov základnej školy so zameraním na prírodovedné predmety. Stavebno-technické úpravy                      

pre vytvorenie knižnice prispejú k zlepšeniu prístupu žiakov základnej školy k informáciám a komunikačným 

technológiám. 

Osobná obhliadka miesta stavebno-technických úprav v Základnej škole s materskou školou Zborov nad 

Bystricou je možná počas úradných dní, v rámci úradných hodín po telefonickom dohovore                                                   

na tel. čísle 0917 942 367 (kontaktná osoba – PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce). 

 

4. TYP UZATVÁRANEJ ZMLUVY 

Zmluva o dielo, ktorá bude v súlade s touto výzvou na predloženie cenovej ponuky a s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom. Zmluva o dielo bude s úspešným uchádzačom uzatvorená až po skontrolovaní 

dokumentácie z procesu verejného obstarávania, a to na základe kladného výsledku predmetu kontroly 

verejného obstarávania.  

 

5. MOŽNOSŤ ROZDELENIA CENOVEJ PONUKY 

Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.  

 

6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

Predpokladaná hodnota celej zákazky je 24 313 € bez DPH. V cene je zahrnutá aj doprava a dodanie tovaru 

na uskutočnenie stavebných prác do miesta dodania predmetu zákazky.  

 

7. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY  

Cena za predmet zákazky bude uhradená po ukončení stavebno-technických prác, t.j. po odovzdaní 

preberacieho protokolu verejnému obstarávateľovi, a to formou bezhotovostného styku. Predmet zákazky bude 

financovaný z finančných prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu a z vlastných 

finančných prostriedkov obce. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 

8. OBSAH PONUKY 

Uchádzač musí mať oprávnenie podnikať v oblasti predmetu zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis 

zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov alebo 

výpis z obchodného registra alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet 
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podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaných stavebno-technických prác predmetu 

zákazky).  

 

Požadujeme, aby cenová ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

- Identifikačné údaje uchádzača ako obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, telefón, , e-mail, bankové spojenie, 

č. účtu  

- návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v zmysle príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú 

súčasť tejto výzvy. Každá z príloh musí byť opatrená podpisom štatutárneho zástupcu a pečiatkou firmy. 

- fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z 

obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, 

že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

Cenová ponuka  musí ďalej obsahovať  

• celkovú cenu v eurách bez DPH,  

• celkovú cenu v eurách vrátane DPH, 

• informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH 

• cenová ponuka musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta  

 

9. LEHOTA NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY A VIAZANOSTI CENOVÝCH PONÚK 

Verejný obstarávateľ stanovuje podmienku uskutočnenia stavebno-technických prác najneskôr                                        

do  31.08.2020.   

Cenové ponuky ostávajú v platnosti do uvedenej lehoty viazanosti cenových ponúk, t.j. do 31.08.2020. 

 

10. TERMÍN A MIESTO PREDLOŽENIA CENOVEJ PONUKY 

Lehota na predkladanie ponúk:  najneskôr do 8. novembra 2019 do 10.00 hod. 

 

Spôsoby doručenia ponúk: 

Poštou alebo osobne  na adresu:   Obec Zborov nad Bystricou 

     Zborov nad Bystricou 223 

     023 03 Zborov nad Bystricou  

 

Cenové ponuky uchádzači predložia v uzavretých obálkach s označením: Cenová ponuka - ,,Stavebno-

technické úpravy pre vytvorenie učebne biológie, chémie a knižnice“ - NEOTVÁRAŤ. 

 

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  JUDr. Viera Záteková Valková, PaedDr. Juraj Hlavatý 

 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  
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11. OTVÁRANIE PONÚK  

Vyhodnocovanie ponúk predložených osobne alebo poštou uskutoční verejný obstarávateľ v kancelárií 

starostu obce Zborov nad Bystricou dňa 08.11.2019 o 11.00 hod. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.  

 

12.  KRITÉRIA VYHODNOTENIA PONÚK 

Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za predmet zákazky. 

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne požiadavky                    

na obsah cenovej ponuky stanovené v tejto výzve. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejné 

obstarávanie zrušiť, a to v prípade, ak kontrolný orgán verejné obstarávanie neschváli.  

 

13. OZNÁMENIE VÝSLEDKU 

Výsledok vyhodnotenia predložených cenových ponúk oznámi verejný obstarávateľ uchádzačom písomne.                          

 

Dátum odoslania výzvy 4 záujemcom: 25.10.2019 

Dátum zverejnenia výzva na webovej stránke: 25.10.2019 

Prílohy:  

Príloha č. 1 – Súhrnný list stavby  

Príloha č. 2 –  Stavebná časť – Biologická / chemická učebňa 

Príloha č. 3 –  Stavebná časť – Knižnica  

Príloha č. 4 – Elektroinštalácia 

Príloha č. 5 - Zdravotechnika 

Príloha č. 6 – Plynoinštalácia 

Príloha č. 7 - Návrh Zmluvy o dielo  

 

 

 

 

 

 

 

               PaedDr. Juraj Hlavatý, v.r. 

                           starosta obce  

 


