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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Verejný obstarávateľ:     Obec Uloža 

 

IČO: 00329720 

Kontaktné miesto (miesta): Uloža 76, 053 71 

Kontaktná osoba: Pavol Abrahamovský 

Telefón: 053/ 45 97 202 

E-mail: uloza@uloza.sk 

 

1.   Názov zákazky : Prístavba pre hasičskú techniku 

 

2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 

poskytovania služieb: 

 

Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

Druh zákazky: stavebné práce 

 

Miesto dodania predmetu zákazky: obec Uloža, parcela číslo 450/4 KN-C 

 

3.   Stručný opis zákazky:  
 

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je:   

 

Prístavba pre hasičskú techniku 

 

Predmetom projektového riešenia je prístavba jednopodlažnej, murovanej časti – miestnosti, ktorá 

bude slúžiť ako priestor pre hasičskú techniku v obci Uloža. Objekt bude situovaný na parcele číslo 

450/4 a bude bezprostredne susediť s jestvujúcou budovou postavenou na hore uvedenom pozemku. 

Prístavba bude dispozične otvorená bez deliacich vnútorných konštrukcií. Zastrešená bude plytkou 

pultovou strechou. Vstup do miestnosti bude cez sekčnú garážovú bránu umiestnenú na južnej 

štítovej stene. Samotná stavba bude dilatáciou oddelená od jestvujúceho priľahlého objektu. Prívod 

médií do interiéru bude z jestvujúceho objektu, ktorý je vo vlastníctve obce. Prístavba bude 

napojená iba na rozvod elektrickej energie cez podružné meranie umiestnené v jestvujúcej 

rozvodnej skrini. 

 

Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v prílohe č. 1 (Projektová dokumentácia - CD) 

 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili 

a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s 

obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, si 

dohodnú dátum a čas obhliadky cez kontaktnú osobu: Pavol Abrahamovský, starosta obce, email: 

uloza@uloza.sk, mobil: +421 53 45 97 202 
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Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu 

a kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve aj jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie 

predmetu zákazky.   

 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 

predložené. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom 

postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 

obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 

   

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 26 628,90 – EUR 

 

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota 

zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto 

ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.   

 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol predmet zákazky dodávaný verejnému obstarávateľovi do 

60 dní od prevzatia staveniska, na základe Zmluvy o dielo (Príloha č. 3) 

 

6.    Podmienky účasti, obsah ponuky 

 

Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Túto podmienku účasti preukáže 

doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Za účelom preukázania tejto podmienky sa 

vyžaduje predloženie originálu alebo fotokópie dokladu o oprávnení dodávať 

tovar/poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 

živnostenského registra. Uvedené (doklad o oprávnení uskutočňovať práce) sa nevyžaduje (a 

uchádzač nebude v prípade nepredloženia vylúčený) v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo 

verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk 

alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať 

predmet zákazky overí verejný obstarávateľ. 

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

 

Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania. Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi 

predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným 

obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania.  T. z., že jediným 

kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania. Uchádzačom 

navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť 

najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné 

miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. 

 

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,-  € DPH) a upozorní na túto skutočnosť, 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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8. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 24.01.2020 o 16.00 hod. 
 

Ponuka (Príloha č. 2 – Návratka), ktorá bude vyhotovená v súlade s  touto výzvou a podpísaná 

Zmluva o dielo (Príloha č. 3) musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom zákazky: „Prístavba 

pre hasičskú techniku“ 

 

Do rúk starostu obce Pavla Abrahamovského 

 

a s nápisom „Neotvárať“ 

 

Ponuky je potrebné doručiť splnomocnenej osobe (osobne alebo poštou, prípadne kuriérom) pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu: 

Uloža 76, 053 71, Slovenská republika    

 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, 

je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému  obstarávateľovi. Verejný 

obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom 

a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne 

doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po 

uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.  

 

10. Podmienky vyhodnotenia ponúk 

  

Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia 

mailom, poštou alebo prostredníctvom webovej stránky či  profilu  verejného obstarávateľa. 

 

11. Ďalšie informácie 

 

Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31.12.2020. Všetky výdavky spojené s prípravou 

a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa 

na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené 

v tejto výzve. 

 

 

 

V Uloži, 15.01.2020 

 

 

 

 

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

                                                                                   Pavol Abrahamovský 

 starosta obce 

 


