
 

 

 
 

 

Číslo spisu: 94 /2017 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
zákazka zadávaná podľa § 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov  
 

Predmet zákazky: VÝMENA DLAŽBY V SÁLE KD  
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

 Úradný názov:   Obec Kružlov 

Krajina:   Slovenská republika  

IČO:    00322211    

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 

 Kontaktné miesto:  Obecný úrad Kružlov, 086 04  Kružlov 141 

Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Kmec 

            Telefón:   09 11 621 938  

            E-mail:   obeckruzlov@mail.t-com.sk 

 Internetová adresa:  www.kruzlov.sk 

 

Obec Kružlov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných zdrojov. 

2. Názov predmetu zákazky:  „Výmena dlažby v sále kultúrneho domu v obci Kružlov“ 

 

3. Druh zákazky:  Stavebná práca 

 

Spoločný slovník obstarávania: 45000000-7- stavebné práce,  45111300-1- 

demontážne práce, 45431000-8 – Dláždenie podláh 

 

4.         Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

            Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

5.   Hlavné miesto realizácie stavebnej práce: Kružlov 141, 086 04  Kružlov 

 

6.  NUTS kód: SK041 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 500,-- EUR s DPH 



 

 

 
 

        

8.  Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je rekonštrukcia podlahy v sále kultúrneho domu v obci Kružlov 

– výmena dlažby. 

 

Podrobne rozpísané v prílohe č.1 tejto výzvy. 

 

9. Termín realizácie: odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, ktorá je 

výsledkom predmetného verejného obstarávania. 

 

10. Zdroj finančných prostriedkov  

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných zdrojov. 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný 

obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. 

 

11.  Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:  

Uchádzač musí v ponuke preukázať splnenie podmienky účasti predložením kópie 

dokladu o oprávnení vykonávať stavebné práce. 

 

 

12. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky: 

12.1  Uchádzač predloží cenovú ponuku po obhliadke priestorov v súlade s hodnotou 

uvedenou vo výzve na predkladanie ponúk podľa §117 zákona 343/2015 Z.z. Ak 

uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný 

obstarávateľ nie je platcom DPH. 

12.2 Úspešný uchádzač uskutoční práce na základe zmluvy o dielo uzatvorenej medzi 

zhotoviteľom a verejným obstarávateľom (objednávateľom) počas platnosti 

a účinnosti zmluvy. Faktúra bude vystavená v termínoch podľa bodu 12.4. 

12.3 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Celková 

cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, 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. 

12.4 Splatnosť predloženej faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému 

obstarávateľovi. Faktúru uchádzač doručí v dvoch rovnopisoch. 



 

 

 
 

12.5  Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil výpočet celkovej sumy na 

formulári, ktorý je prílohou č. 2 predmetnej výzvy na predkladanie ponúk. 

 

 

13.  Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:  

 Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom 

zákazky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj neoverenú kópiu, resp. scan 

predmetného dokladu 

 Navrhovanú cenu predmetu zákazky podľa tejto Výzvy podpísanú štatutárnym 

zástupcom uchádzača; 

 

14. Lehota na predkladanie ponúk: od 14.03. 2017 do  24. 03. 2017 do 12:00 hod. 

Ponuky s obsahom podľa bodu 13. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote na 

predkladanie ponúk na adresu: Obecný úrad Kružlov, 086 04  Kružlov 141. 

Ponuky je možné doručiť na uvedenú adresu osobne, alebo poštou v uzavretom obale.  

Ponuka musí byť označená: 

1. Adresa predkladania ponúk  

2. Adresa uchádzača 

3. Označenie adresa uchádzača  „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ!“ 

4. Označená heslom: „Výmena dlažby kultúrneho domu v obci 

Kružlov“ 

 

15.       Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:   

Celková cena vrátane DPH v eur : 

  Celkovú cenu za vykonanie stavebných prác uchádzač v ponuke určí ako súčin 

predpokladaného množstva a jednotkovej ceny. Celkovú cenu je potrebné 

zaokrúhliť na dve desatinné miesta a vyjadriť v EUR. 

 

Pravidlá uplatnenia kritéria: 

 V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať celková cena vrátane DPH,  

zaokrúhlená na dve desatinné miesta v eurách. Verejný obstarávateľ na základe 

doručených ponúk určí poradie uchádzačov; od najnižšej celkovej ceny (ponuka 

sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu (najvyššie poradie určené 



 

 

 
 

podľa počtu doručených ponúk). Úspešným  uchádzačom sa stane ten, kto 

predloží ponuku s najnižšou celkovou cenou. 

 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač výpočet celkovej ceny ako aj návrh 

na plnenie kritéria predložil na formulároch formou tabuľky, ktoré tvoria prílohu 

č. 1 a 2 tejto výzvy.  

 

16. Podmienky týkajúce sa zmluvy 

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude 

uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku verejný  obstarávateľ 

prijíma. 

 Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného 

obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo podľa § 269 ods. 2 obchodného zákonníka 

na dobu určitú do max. do 30. 04. 2017. 

Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na rokovanie o uzavretí 

zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto.   

 

18.  Ostatné požiadavky  

18.1  Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v 

zmysle zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode 

informácií povinný zverejňovať informácie. 

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť  so zverejnením uzavretej zmluvy  

v centrálnom registri zmlúv a dokumentov v profile podľa §117 zák. č. 343/2015Z.z. v 

aktuálnom znení. 

Tento súhlas úspešný uchádzač ako zhotoviteľ, musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek 

výhrad a bez časového obmedzenia. 

 

19. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných  

dôvodov:  

-  nebude predložená ani jedna ponuka,  

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  



 

 

 
 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto 

Výzve.  

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené . 

Proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani 

námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi 

všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že 

jeho ponuku  prijíma. 

Ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu  zmluvy o dielo, resp. úspešný 

uchádzač od uzavretia zmluvy odstúpi, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie 

zmluvy  uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak nedôjde k uzatvoreniu 

zmluvy ani s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, verejný obstarávateľ 

môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 

 

20.  Dátum odoslania výzvy záujemcom a zverejnenia výzvy na mieste v obci 

obvyklom vrátane Príloh č. 1 až 2: 14. 03. 2017 do 24. 03. 2017 

 

 

V Kružlove dňa: 13. 03. 2017 

V súlade so zák. č. 343/2016Z.z. v aktuálnom znení vypracoval: 

Ing. Jozef Kmec, kontaktná osoba verejného obstarávateľa 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Jozef Kmec- starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk.  
 
 

Špecifikácia a rozsah predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je „Rekonštrukcia podlahy v sále kultúrneho domu v obci Kružlov“ 

v súlade so  zák. č. 343/2015Z.z. v platnom a účinnom znení v čase realizácie konkrétnej 

zákazky. 

 

1. Špecifikácia stavebných prác je nasledovná: 

 Vyrovnanie podkladov pod keramickú dlažbu   

 Realizácia keramickej dlažby vrátane špárovania 

 Vyčistenie priestoru 

 

 

 

 

2. Verejný obstarávateľ počas platnosti a účinnosti zmluvy určuje nasledovný 

predpokladaný rozsah zrealizovaných stavebných prác. 

 

Verejné obstarávanie Počet 

podlimitná zákazka  podľa §117 zákona 343/2015 Z.z 
1 (nedelí sa na 

časti) 

 

3. Verejný obstarávateľ požaduje kvalitné vykonanie prác. Pre predpoklad splnenia 

špecifikácie predmetu zákazky  uvedenej v bode 1. a 2bodmi tejto Prílohy uchádzač 

predloží: 

3.1 Doklad o oprávnení vykonávať stavebné práce. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk 

 

 

Navrhovaná cena predmetu zákazky – Kalkulácia ceny  podľa špecifikácie predmetu zákazky. 

 

Postup verejného 

obstarávania 
Suma v € bez DPH Výška DPH v € Suma v € s DPH 

Verejná súťaž podľa 

§117 
   

 


