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VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác 

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

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZoVO“)  

 

NÁZOV ZÁKAZKY: 

 

„OPRAVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY STRECHY NA KULTÚRNOM DOME V KRÁSNE NAD KYSUCOU“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:    Mesto Krásno nad Kysucou   

Sídlo:    Mestský úrad, Ul. 1. Mája 1255, 023 02  Krásno nad Kysucou 

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Grapa, primátor 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

IBAN:   SK23 0200 0000 0000 1092 5322 

IČO:   00 314 072 

DIČ:    2020553073 

Telefón:   +421 41 4385 200  

Fax:    +421 41  4385 240  

www:   info@mestokrasno.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky: „Oprava a stavebné úpravy strechy na kultúrnom dome v Krásne 

nad Kysucou“ 

 

3.   Kód CPV:  45000000-7 Stavebné práce  

45261910-6 Opravy striech 

45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov 

45261410-1 Strešné izolačné práce 

 

4. Predmet zákazky: Predmetom tejto zákazky je oprava strechy a jej stavebné úpravy na objekte 

Kultúrneho domu v meste Krásno nad Kysucou. 

 

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 45 kalendárnych dní od dňa 

účinnosti Zmluvy o dielo, najneskôr však do 15.12.2019  
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 Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia (na vlastnú 

zodpovednosť, náklady a riziko) z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné 

pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku. 
  

 Uchádzač je povinný pri oceňovaní položiek Výkazu - výmer (Rozpočtu) zohľadniť podmienky 

tejto Výzvy, vrátane navrhovaných zmluvných a obchodných podmienok. Uchádzač je povinný 

si podrobne preštudovať projektovú dokumentáciu a Výkaz – výmer.  
 

Obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky stanovujeme na deň 09.10.2019 o 09.00 hod. so 

zrazom v kancelárii primátora mesta. Iný termín obhliadky si môžu uchádzači dojednať na 

kontaktnom mieste verejného obstarávateľa. 

 

5. Detailný opis predmetu zákazky: Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou 

projektovej dokumentácie – Príloha č. 4 tejto Výzvy a Výkazu – výmer - Príloha č. 3 tejto Výzvy 

(v elektronickej podobe). 
 

Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. 

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ 

produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto 

produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, 

že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, 

prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na 

ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže 

uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 178676,77 bez DPH 

 

7. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: 

6.1 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

6.2 Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu 

zákazky. 

6.3 Uchádzačom navrhovaná cena je vyjadrená ako celková cena v Eur s DPH (resp. cena 

celkom), v zmysle Prílohy č. 1. 

6.4 Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 

„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny uvedie v 

zložení:  

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,  
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 sadzba DPH v %,  

 výška DPH v EUR,  

 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.  

6.5 Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom 

v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  

6.6 Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača je cena maximálna a nie je možné ju zvýšiť.  

6.7 Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zmysle Návrhu na plnenie kritérií, ktorý je 

Prílohou č. 1 Výzvy. 

 

8. Lehota viazanosti ponúk: do 30.12.2019 

 

9. Možnosť predloženia variantnej ponuky: NIE 

Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

 

10. Podmienky financovania predmetu obstarávania 

9.1 Zákazka bude financovaná  v zmysle zmluvy o Združení uzatvorenej medzi Žilinským 

samosprávnym krajom a Mestom Krásno nad Kysucou. 

9.2 Zálohy nebudú poskytované. 

9.3 Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 

 

10. Podmienky účasti uchádzačov 

10.1 Osobné postavenie: Doklad o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú predmetom zákazky. 

10.2 Ekonomické a finančné postavenie. Nevyžaduje sa. 

10.3 Technická a odborná spôsobilosť. Nevyžaduje sa. 

 

11. Lehota a miesto predkladania ponúk 

11.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 15.10.2019 do 09.00 hod. 

11.2 Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označené: 

Oprava a stavebné úpravy strechy na kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou  – VEREJNÁ 

SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ, osobne alebo poštou na miesto predkladania ponúk. 

11.3 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode 1. 

12.Kritériá na hodnotenie ponúk 

Celková (zmluvná) cena s DPH (resp. cena celkom) 
 

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť cenu, v ktorej budú zohľadnené podmienky platnosti ceny 

podľa výzvy, pričom sa hodnotí celková cena s DPH (resp. cena celkom). Verejný obstarávateľ 

pridelí maximálny počet bodov ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou a pri 

ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel 
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najnižšej ceny platnej ponuky a ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 

maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 
 

Úspešným sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššie bodové ohodnotenie. Poradie 

ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov. 

 

13. Jazyk ponuky 

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom 

jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov 

predložených v českom jazyku. 

 

14. Požiadavky na cenovú ponuku: 

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať minimálne: 

- identifikačné údaje osoby (min. názov alebo obchodné meno osoby, adresu, sídlo, IČO, DIČ, 

telefónne číslo), 

- navrhovanú cenu za predmet plnenie vyjadrenú ako cenu bez DPH, resp. cenu celkom 

(Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií - Príloha č. 1 tejto Výzvy) 

- podpísané Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými 

podmienkami – Príloha č. 2. 

- podpísaný ocenený výkaz výmer – Príloha č. 3  tejto Výzvy 

- výkaz výmer vo formáte Excel 

- dátum vypracovania cenovej ponuky 

- podpis (prípadne pečiatku) osoby 

 

15. Obchodné a zmluvné podmienky 

15.1 Výsledkom verejného obstarávania je podpísaná zmluva, ktorá bude v súlade s/so: 

- právnymi predpismi SR 

- dobrými mravmi 

- obchodnými a zmluvnými podmienkami zadanými verejným obstarávateľom v tejto výzve 

a jej prílohách 

15.2 Uchádzač prejaví svoj súhlas s obchodnými a zmluvnými podmienkami zadanými 

verejným obstarávateľom podpisom čestného vyhlásenia (Príloha č. 2) 

15.3 Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom 

odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

16. Ostatné 

16. 1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
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a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO, 

b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je 

suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude 

použitý postup zadávania zákazky zrušený. 

16.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 

rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 

osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 

a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

16.3 Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto 

výzvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. 

 

17.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

17.1 Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ uchádzačom, ktorých ponuky 

budú vyhodnocované, oznámenie o výsledku verejného obstarávania.  

17.2 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo v súlade s touto výzvou 

(Zmluva o dielo – Návrh – Príloha č. 5) a predloženou cenovou ponukou.  

17.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od zmluvy, verejný obstarávateľ 

môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

17.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 

ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo 

budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

17.5 Cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť 

dokumentácie. 

 

Prílohy: 

1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií - Príloha č. 1. 

2 Čestné vyhlásenie o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami – Príloha č. 2. 

3 Výkaz – výmer - Príloha č. 3  

4 Projektová dokumentácia v elektronickej podobe- Príloha č. 4 

5 Zmluva o dielo – Návrh – Príloha č. 5 

 

V Krásne nad Kysucou dňa 04.10.2019  .............................................. 

Ing. Jozef Grapa 

primátor mesta  
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PRÍLOHA č. 1 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

 

Názov zákazky: 

 

„OPRAVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY STRECHY NA KULTÚRNOM DOME V KRÁSNE NAD KYSUCOU“ 

 

 

Obchodné meno:  .............................................................................................. 

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

Zastúpená:  .............................................................................................. 

Uchádzač:  je/nie je platcom DPH*1 

 

 

Celková (zmluvná) cena s DPH (resp. cena celkom):  

Z toho cena bez DPH  

Z toho DPH  

Z toho sadzba DPH v %  

 

 

 

V ...................................... dňa ........................  

 

 

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

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača 

                                                             
1 Nehodiace sa prečiarknite 
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PRÍLOHA č. 2 

 

Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami 

 

Názov zákazky:  

 

„OPRAVA A STAVEBNÉ ÚPRAVY STRECHY NA KULTÚRNOM DOME V KRÁSNE NAD KYSUCOU“ 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

Obchodné meno .............................................................................................. IČO: .... ....................... 

zastúpená ............................................................................................................ ..................................... týmto 

čestne vyhlasuje 

- že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo Výzve na predloženie 

ponuky, 

je oprávnený uskutočňovať stavebné práce podľa tejto Výzvy na predloženie ponuky, 

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

- že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé; 

 

 

V .............................................. dňa ........................  

 

 

 

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

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača 

 


