
 

 OBEC PRIEPASNÉ 
Priepasné 109, 906 15  Priepasné 

 

 

V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

1. Názov verejného obstarávateľa      Obec Priepasné 

                                               Priepasné 109 

      906 15 Priepasné 

      

      IČO: 00309851 

Kontaktná osoba                         Anna Švrčková 

tel. č.               +421  34 654 74 35 

e-mail               podatelna@priepasne.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.priepasne.sk 

           

2. Názov zákazky  
 
   „Modernizácia sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku v Obci Priepasné - výplne otvorov“ 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky                                            7 653,26,-EUR bez DPH 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať/neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie 

kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

4. Opis  predmetu zákazky  
     Predmetom zákazky je demontáž pôvodných nevyhovujúcich drevených okien, dverí, 

parapetov, dodávku a montáž nových okien vrátane žalúzií, parapetov, dverí, opravu ostení 

po výmene okien a vyrovnávaciu stierku podľa bližšej špecifikácie ktorú tvorí výkaz výmer 

(príloha č. 2 tejto výzvy) a špecifikácia výplne otvorov (prílohy č. 3 tejto výzvy).   

 

V prípade, ak sa nachádzajú vo výzve, vo výkaze výmer uvádzané konkrétne značky 

tovarov, materiálov a výrobkov je možné v ponuke jednotlivými uchádzačmi nahradiť tieto 

materiály ich ekvivalentnými druhmi min. rovnakých, alebo lepších technických 

parametrov.  

 

Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky umožňuje záujemcom  

vykonať   obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác. V prípade záujmu záujemcu  je 

možné vykonať obhliadku miesta realizácie prác. 

 

 

5. Druh zákazky: tovar/služba/stavebná práca 

6. Kód CPV:  

Hlavný predmet: 45421100 - 5  Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí 

 

7. Výsledok verejného obstarávania:  
a) zmluva  

http://www.priepasne.sk/


 

b) písomná objednávka  

 

8. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy - bližšie určené v návrhu Zmluvy o 

dielo 

  

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 
9.1  Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov viazaných na poskytnutie dotácie zo 

štátnych prostriedkov (účelovej dotácie). Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ 

úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude 

vystavená na základe preberacieho protokolu. 

9.2 Splatnosť faktúry je 15 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému 

obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, 

keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača. 

9.3. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

zo štátnych prostriedkov (účelovej dotácie). Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ 

úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude 

vystavená na základe preberacieho protokolu. 

 

 

10. Podmienky účasti 

 

10.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti 

týkajúcich sa osobného postavenia 

10.1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného  postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo záujemca predložením dokladov 

podľa § 32 ods. 2 písm. e)  ZoVO  - fotokópia dokladu alebo scan dokladu (predloženie ponuky 

v elektronickej podobe) o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu, alebo uskutočňovať 

stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.  

 

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti  

Požiadavka bola stanovená v súlade s platnou legislatívou. 

 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 

Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií, t. j. vyplnenú prílohu č.1 a Výkaz výmer,  

t. j. vyplnenú prílohu č.2  tejto výzvy podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 

za uchádzača.  

 

12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  

01.12.2017  o 10:00 h 

 

 

13. Miesto a spôsob predloženia ponúk 
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe. 

13.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe: 

13.1.1 Ponuka je doručená na adresu: podatelna@priepasne.sk 

13.1.2 Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Modernizácia sociálneho zariadenia na 

miestnom ihrisku v Obci Priepasné - výplne otvorov“ 

13.1.3 V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty 

podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne 



 

oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú 

adresu.  

13.1.4 Ak predkladá uchádzač ponuku v elektronickej podobe a je úspešný, je povinný  

pred uzavretím zmluvy doručiť doklady a dokumenty podľa bodu 14.1 – 14.4  tejto výzvy  

aj v listinnej podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie. 

 

13.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu: 

      13.2.1 Obec Priepasné, Obecný úrad Priepasné , Priepasné 109, 906 15 Priepasné 

                 (podateľňa úradu – 1. Poschodie) 

13.2.2 Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! - „Modernizácia sociálneho 

zariadenia na miestnom ihrisku v Obci Priepasné - výplne otvorov“ 

13.2.3 Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač 

(názov, sídlo, adresa).  

13.2.4 V  prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť doklady v súlade 

s bodom 14.1 tejto výzvy predložené v kópii a  dokumenty v súlade s bodmi  14.2 a 14.3  

tejto výzvy v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie podpísané uchádzačom alebo 

osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na 

vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa. 

 

14. Obsah ponuky 
Ponuka musí obsahovať:  

14.1 Doklady/dokumenty v súlade s bodom 10 tejto výzvy.  

14.2 Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1) a výkaz výmer (Príloha č. 2), podpísané 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov ako 

originál alebo scan originálu. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu 

celkom.  

14.3 Podpísaný a doplnený návrh Zmluvy o dielo (Príloha č. 4). 

 

 

15. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, 

doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

 

16. Ďalšie informácie 

16.1. Obhliadka miesta: 

16.1.1 Verejný obstarávateľ za účelom overenia si a získania potrebných informácií odporúča 

uchádzačom vykonať obhliadku miesta plnenia.  

16.2.2 Je v záujme uchádzača sa pred podaním ponuky s miestom vykonania budúceho diela 

dokonale oboznámiť. Výdavky spojené s obhliadkou miesta vykonania diela znáša výlučne 

záujemca. 

16.1.3 Verejný obstarávateľ organizuje obhliadku dňa 29.11.2017 od 09.00 do 10:30 h. 

16.1.3 Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť vopred, najneskôr v deň obhliadky do 08:30 hod. 

16.2 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, 

resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným 

obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom 

(slovenskom) jazyku.  

16.3 Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Peter Czere, e-mail: 

podatelna@priepasne.sk, tel. +421 34 654 74 35, +421 907 747 667. 



 

16.3 Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch a to vrátane doručovania 

listín  do kancelárie na adrese Priepasné 109  nasledovný: 

P: 07:00 – 12:00   12:30 – 15:00, 

U: 07:00 – 12:00   12:30 – 15:00, 

S: 07:00 – 12:00   12:30 – 17:00, 

Š: 07:00 – 12:00   12:30 – 15:00, 

P: 07:00 – 13:00 hodiny. 

16.4 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

16.5 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie podľa § 57 zák. č. 343/2015 Z. z. 

 

 

17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
3 mesiace  odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.   

 

18. Otváranie ponúk 

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa v zasadacej miestnosti 

verejného obstarávateľa dňa 01. decembra 2017 o 11.00 hod. miestneho času v zasadačke 

obecného  úradu na 1. poschodí na adrese : Obec Priepasné, Obecný úrad Priepasné, Priepasné 

109, 906 15 Priepasné. 

 

 

19. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
OÚ Prie- 170-558/2017 

      

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk  
27.11.2017 

 

21. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 27.11.2017 

 

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk: 

 

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 - Výkaz výmer  

Príloha č. 3 - Špecifikácia pre výplne otvorov 

Príloha č. 4 – Návrh zmluvy o dielo 

 

 

       Peter Czere v. r.   

                    starosta obce 


