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Zákazka s nízkou hodnotou 

Výzva na predkladanie ponúk  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  Obec Bellova Ves  

Názov:      Obec Bellova Ves   

IČO:      00800180 

Kontaktná osoba:  Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce 

Sídlo:  Bellova Ves č. 75 

Telefón:  +421 31/551 12 72 

E-mail:       obecbellova@gmail.com 

 

2. Názov predmetu zákazky:   

„Rekonštrukcia domu smútku v obci Bellova Ves“ 

 

3. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho domu smútku v Bellovej Vsi na pozemku investora 

s par. č. 300/4 a 228/2 v katastrálnom území Bellova Ves. Stavenisko je ohraničené prístupom, roľou 

a okolitými pozemkami. Územie je rovinaté, s miernym terénnym zvlnením do 0,5 m.  

Projekt rieši: 

 prístavbu k domu smútku, ktorá slúži na prestrešenie a má doplnkovú funkciu k domu smútku, 

 rekonštrukciu jestvujúceho domu smútku (interiérový aj exteriérový) 

 nové oplotenie 

 spevnené plochy 

 sadové úpravy 

 

Projekt rieši komplexne nedostatky súčasného stavu budovy objektu v oblasti konštrukčnej (systémová 

porucha), hygienickej a estetickej. Výmenou okien a vonkajších dverí, úprava fasády prevedením novou 

silikátovou tenkovrstvovou omietkou, rekonštrukcia strechy. 

Realizáciou stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie sa popri odstránení systémovej poruchy 

zamedzení pokračovaniu zatekania a degradácie strechy a celkový stav vnútorného prostredia v budove. 

Všetky práce je možné vykonať počas užívania budovy s čiastočným obmedzením konkrétnej miestností 

pri realizácii repasácie okien a okenných tesnení a obmedzením využívania verejných priestorov počas 

stavebných prác.  

Čistý výkaz výmer tvorí prílohu výzvy. 

 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

45210000-2 – Stavebné práce na stavbe budov. 

 

5. Spôsob určenia ceny predmetu  zákazky: 

Cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých 

položkách v eur ako aj celkovú, resp. konečnú cenu za kompletnú realizáciu predmetu zákazky podľa 

predloženého výkazu výmer. Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiaci 

s prácami. 

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie 

v zložení: 

 navrhované ceny v eur bez DPH 

 hodnota DPH v eur 

 navrhovaná cena za celý predmet zákazky v eur s DPH. 
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Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke („nie som platiteľ DPH). Cena 

ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Zmluve o dielo, bude  jej neoddeliteľnou 

súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na 

predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej  ku dňu obdržania, resp. zverejnenia výzvy na 

predkladanie ponúk. Uchádzač predkladá v ponuke vyplnený výkaz výmer – rozpočet. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov predložiť rozbor 

detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v ponúknutom rozpočte. 

 

6. Preddavok: 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

7. Možnosť predloženia ponuky a jazyk ponuky:  
Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky v slovenskom jazyku. 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR:  
74 114,73 bez DPH. 

 

9. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a možnosť predloženia variantných riešení:   
Neumožňuje sa . 

 

10. Lehota viazanosti ponúk:   

31. 12. 2018 

 

11. Splnenie podmienok účasti uchádzačov 

Osobné postavenie: uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona, v ktorom preukáže, že je 

oprávnený uskutočňovať stavebné práce. V prípade ak je doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 

verejne dostupnou informáciou, nie je potrebné predkladať ho v ponuke. 
 

12. Obsah ponuky:  

 Identifikačné údaje uchádzača 

 Rozpočet stavby 

 Návrh zmluvy o dielo – Príloha č. 1 

 Doklad o oprávaní uskutočňovať služby podľa predmetu výzvy. ( Výpis z obchodného registra 

alebo zo Živnostenského registra originál alebo kópia). 

 Vyplnený návrh na plnenia kritérií – Príloha č. 2 

 

13. Zmluva:  
Verejný obstarávateľ predkladá v prílohe Návrh zmluvy o dielo.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnením stavby 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným 

obstarávateľom (konečným prijímateľom pomoci) a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú 

súčinnosť. 

Úspešný uchádzač k Zmluve o dielo predloží doklad o zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak 

mu zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora túto povinnosť ukladá. V opačnom 

prípade predloží čestné vyhlásenie, že nespĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného 

sektora. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie Zmluvy o dielo. 

 

14. Kritéria na hodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena v eur s DPH. Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a požiadavky verejného 

obstarávateľa, bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač. Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy je príloha 
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č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“, ktorú verejný obstarávateľ predkladá uchádzačom ako doporučený vzor, 

ktorý uchádzač predloží v ponuke. 

 

15. Dĺžka trvania zákazky: 

90 kalendárnych dní odo dňa prevzatia predmetu zákazky. 

 

16. Zdroj finančných prostriedkov. 

Predmet zákazky bude financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov nenávratného 

finančného príspevku  Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Číslo výzvy 22/PRV/2017: Opatrenie 7 

a podopatrenie 7.4 aktivita č. 2. 

 

17. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:     

 Lehota: 28. 11.  2017 do 10:00 hod.      

 Miesto: Obec Bellova Ves č. 75, 930 52  Blahová. 

 Doplňujúce informácie: Uchádzač doručí ponuku v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 18 

poštou, kuriérom alebo osobne. V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku osobne, poštou alebo 

kuriérom predkladá ju v uzatvorenom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača 

alebo miesta podnikania uchádzača s označením „Súťaž - Neotvárať“ a s heslom súťaže 

„Rekonštrukcia domu smútku v obci Bellova Ves“.  

 

18. Lehota a podmienky otvárania ponúk:  
Otváranie ponúk: 28.11.2017 o 11:00 hod. 

Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk. 

 

19. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ mailom oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia 

uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi 

oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku 

vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača.  

     

20. 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, 

 zmena okolnosti na základe ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie, 

 riadiaci orgán neschváli verejné obstarávanie. 

 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:         

                                                                   

 

 

 

 

                                                                                        ......................................................................... 

                                                                                           Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.  

      starostka obce 

      Bellova Ves 

                                                                                          

Výzva zo dňa:  20. novembra 2017     
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Prílohy: 

Príloha č. 1. – Návrh zmluvy o dielo 

Príloha č. 2. – Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 3. – Výkaz výmer 

Príloha č. 4. – Projektová dokumentácia 
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Príloha č. 2 - Vzor 

Návrh na plnenia kritérií 
                                                                 

 
Predmet obstarávania:  

   

„Rekonštrukcia domu smútku v obci Bellova Ves“. 

 

 

Uchádzač 

Názov: ........................................... 

Sídlo: ............................................. 

IČO: ............................................... 

 

 

 

Predmet obstarávania 
Cena spolu bez 

DPH 
DPH 20% Cena celkom s DPH 

 

„Rekonštrukcia Domu smútku v obci 

Bellova Ves“ 

 

 

  

           

 

 

 

 

V ............................,dňa .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 -------------------------------------------------------------------- 

                                                                     Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 


