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 Obec Uloža 

Uloža 76, 053 71 Uloža 
 

Výzva na predloženie ponuky – zákazky s nízkou hodnotou 

iné ako bežne dostupné. 
 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Obec Uloža 

IČO:    00329720 

Štatutárny orgán:   Pavol Abrahamovský – starostka obce 

Sídlo:    Uloža 76, 053 71 Uloža  

Kontaktná osoba:   

pre verejné obstarávanie:  Pavol Abrahamovský 
Telefón:    0918 411 118 

 

2. Názov predmetu zákazky:  

 

      ,,Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Uloža´´ 

    
    Zákazka je na: stavebné práce 
      

3. Stručný opis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na existujúcom objekte OcÚ v rozsahu: 

• - zateplenie fasády 

• - zateplenie ostení a nadpraží okien a dverí 

• - zateplenie v soklovej časti 

• - osadenie nových parapetných dosiek 

• - montáž nových podokvapových žľabov a dažďových zvodov 

• - montáž novej podbitky + omietka 

• - rozobratie časti obvodovej steny na príručnom sklade a jej domurovanie 

• - osadenie drenážneho potrubia 

• - zateplenie stropu povaly 

• - výmena pôvodného kotla za nový na biomasu 

• - výmena oplotenia 

• - oprava plechovej strechy 
 

Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať tieto stavebné práce v súlade s  Prílohou č.1 – výkazu 

výmer - súpis prác a materiálu, ktorý tvorí Prílohu č.1,  tejto Výzvy.   
V prípade, že sú vyššie uvedené špecifikácie materiálov pomocou odkazu na konkrétnu značku, 

alebo výrobcu, môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný ekvivalentný materiál, ktorý má 

porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný 

obstarávateľ.  

   
     V prípade zníženia rozsahu diela, dôjde k zníženiu celkovej ceny diela podľa množstva 

nerealizovaných prác a dodávok, resp. k zníženiu cien alikvotne podľa cien uvedených                     v 

predloženej cenovej ponuke.  

 

V prípade zvýšenia rozsahu diela, ktorý objednávateľ z objektívnych dôvodov nemohol pred 

uzatvorením tejto zmluvy predpokladať, a zvýšenie rozsahu prác je nevyhnutné, sa cena diela zvýši 

podľa množstva realizovaných prác a dodávok nad rámec zmluvy, resp. alikvotne podľa cien 

uvedených v predloženej ponuke. Zníženie alebo navýšenie ceny diela a rozsahu prác je možné 

zrealizovať až po potvrdení a  odsúhlasení zmluvnými stranami samostatným písomným záznamom. 
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4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 
82 954,06  €  bez DPH 

 

5. Základné zmluvné podmienky: 

 

     - Miesto realizácie prác: Uloža – administratívna budova 

     - Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 120 dní  odo dňa prevzatia staveniska    

     - Lehota splatnosti faktúr: 30 dní po doručení faktúry 

     - Záruka: minimálne 24 mesiacov 

- S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo na predmet zákazky 

-  Úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky 

musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o 

dielo, ak sú povinnými osobami podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Úspešný uchádzač/dodávateľ, sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 

dodávanými prácami, a to kedykolVek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

na to oprávnenými osobami a zaväzuje sa poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť 

- Verejný obstarávateľ v zmysle S 42 ods.12 ZVO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, tykajúce 

sa sociálnych hľadísk - uplatňovanie sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa 

zaviaže, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky počas doby plnenia zákazky bude 

potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná 

na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo   nezamestnané v mieste realizácie predmetnej 

zákazky (obec, okres, VÚC). 

 

6. Lehota na predkladanie ponúk do:  

 

 

23.11.2017  do 15:00 hod.                                                                                                                                              
 

7. Obhliadka: 

 

Z dôvodu ujasnenia, resp. upresnenia stavebných prác doporučuje verejný obstarávateľ záujemcom 

vykonať obhliadku predmetných priestorov. Na tejto obhliadke sa aj zosúladia vzájomné podmienky 

vyplývajúce z realizácie stavebných prác. Obhliadka uvedených priestorov  Uloža – administratívna 

budova sa uskutoční dňa   15.11. 2017 o 11:00 hod. 

Kontaktná osoba : Pavol Abrahamovský, mobil  0918 411 118 
 

8. Stanovenie ceny: 

 
Cenu je potrebné spracovať na základe predpokladaného požadovaného rozsahu, kvality a ďalších 

požiadaviek uvedených vo Výzve na predloženie ponuky predmetnej zákazky podľa Prílohy č.1 

Výkaz výmer (Súpis prác a materiálu) ako aj s prípadným upresnením a zohľadnením úprav 

dohodnutých na doporučenej obhliadke stavby. Do ceny je potrebné zapracovať všetky náklady 

súvisiace s realizáciou stavebných prác. Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné 

uvádzať jednotkovú cenu bez DPH, cenu bez DPH spolu. Ak uchádzač nie je platcom DPH  uvedie 

túto skutočnosť v ponuke. 
 

9. Postup vo verejnom obstarávaní:   
 

    Je jednoetapový. 
 

10. Predkladanie dokladov a ponuky: 

 
 

Uchádzačom navrhovanú cenu na zrealizovanie predmetu zákazky je potrebné spracovať podľa Prílohy 

č.1 – Výkaz výmer (Súpis prác a materiálu) tejto Výzvy. Ponuky sa predkladajú v slovenskom resp. 

českom jazyku. Ponuku uchádzač doručí s požadovanými dokladmi verejnému obstarávateľovi 

v  stanovenej lehote v uzatvorenej obálke s uvedením názvu zákazky: ,,Zníženie energetickej náročnosti 

budovy obecného úradu v obci Uloža´´ s označením – „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec 

Uloža, Uloža 76, 053 71 Uloža. 



3 

 

Ponuky doručené po termíne, v inom ako slovenskom jazyku resp. českom, alebo ak doklady  nebudú 

predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky 

účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa Výzvy na predloženie ponuky – 

zákazky s nízkou hodnotou, takéto ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.      

                                                                 
  Súčasťou ponuky sú nasledovné doklady: 
 

a) kópia oprávnenia na podnikanie v uvedenej oblasti (prípadne platného potvrdenia 

     o zapísaní do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie)   
b) Príloha č.1 – výkaz výmer nacenený  Súpis prác a materiálu + aj v elektronickej podobe  

 

11. Podmienky účasti sú nasledovné : 

 

      V ponuke je potrebné predložiť: 

      Doklady: 
- kópia oprávnenia na podnikanie v  uvedenej oblasti (prípadne platného potvrdenia o zapísaní do  

zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie) 
 

12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

 

      Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu celkovú cenu spolu za dodanie predmetu 

       zákazky v € s  DPH ( Výkaz výmer položka). 
 

13. Prijatie ponuky: 

 

      S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác. 
 

14. Verejný obstarávateľ môže pred uzatvorením zmluvného vzťahu požiadať úspešného uchádzača   

o predloženie originálu oprávnenia na podnikanie v predmetnej činnosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uloža  

Dňa:  10.11.2017 

 

 

 

 

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

         Pavol Abrahamovský 
                                                                                                           starostka obce 

 

Prílohy : 

Príloha č.1 - Výkaz výmer  Súpis prác a materiálov 

 


