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                     Červený Kláštor  dňa: 27.03.2014 

 

        

 

 

 
Váš list značky/ zo dňa                     Vybavuje/Linka 
.....................................                    Džurný/ 052/4181291 
 
 
 
 
VEC: PRIESKUM TRHU - výzva na predloženie požadovaných údajov ( ponuky ), súťažné 
podklady. 
           
 Obec Červený Kláštor, ako verejný obstarávateľ na uskutočnenie stavebnej práce pri realizácii stavebného diela: 
„Zateplenie fasády kultúrneho domu v Červenom Kláštore“ si Vás v zmysle ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o VO“) týmto dovoľuje vyzvať v rámci 
prieskumu trhu na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác - zákazky podľa §9 ods. 9 zákona o VO .  
 
 Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovanú zákazku v súlade s touto 
výzvou.        

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Obec Červený Kláštor  
Obecný úrad, Červený Kláštor 65 
059 06 Červený Kláštor 
IČO: 00 326 135 
DIČ: 2020 6947 118 
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Sp. Belá 
Č.ú.: 29624562/0200 
Tel.: 052 / 4181291 
e-mail: obecck@orangemail.sk 

2.   Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo. 

  Zákazka: CPV 45000000-7, 45410000-4, 45440000-3, 45442100-8,   

  Predmetom riešenia je realizácia stavebných prác – zateplenie a úpravy fasády na budove Kultúrneho  
               domu s.č. 65 podľa priloženého výkazu výmer. 

  Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky v prílohe výzvy odkazujú na konkrétneho 
výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým 
dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, záujemca môže tieto 
špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. 

Podrobné špecifikácie: priložený výkaz výmer  
 

3. Miesto uskutočnenia stavebnej práce: Kultúrny dom  Červený Kláštor 65. 
 
4. a)  Uskutočnenie stavebnej práce nie je podmienené osobitnou spôsobilosťou.   

b) Uchádzači musia predložiť ponuku na celú zákazku  
 

5. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:  
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Postupná realizácia stavebných prác, na základe požiadavky verejného obstarávateľa, s predpokladaným 
zahájením do 7 dní odo dňa odovzdania staveniska  a s predpokladaným ukončením do 6-ich týždňov po 
odovzdaní staveniska . 

 
6. Zákazka bude financovaná z prostriedkov obce  

Platobné podmienky: 
  - verejný obstarávateľ na plnenie zmluvy poskytne preddavok vo výške max. 40% z ceny diela. Faktúra za 

vykonané práce môže byť vystavená najskôr prvý pracovný deň po termíne odsúhlasenia súpisov vykonaných 
prác. Objednávateľ odsúhlasí súpisy vykonaných prác do 3 pracovných dní od ich predloženia. Splatnosť faktúr: 14 
dní.  

 
7.   a)   Lehota na predloženie ponuky: do 04.04.2014 (piatok) do 13.00 hod. 

 b)   Ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy.  
 c)  Ponuku uchádzač musí predložiť v písomnej (listinnej) forme, v štátnom jazyku (slovenskom), poštou alebo 

osobne, v lehote na predkladanie ponúk.  
d)   Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
 

8.  Pokyny na zostavenie ponuky – predložiť: 
1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – ponuková cena celého predmetu zákazky v € bez DPH 

a s DPH.  

2. Ocenený výkaz výmer. Súčasťou ponuky musí byť ocenený výkaz výmer uchádzačom, ktorý bol v prílohe súťažných 
podkladov v listinnej podobe. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu výmer a zároveň sa zakazuje 
akokoľvek pozmeňovať výkaz výmer. Uchádzač ocení výkaz výmer v €. Pokiaľ by uchádzač vo výkaze výmer zistil 
nezrovnalosti, na tieto upozorní verejného obstarávateľa podľa možnosti aj pred lehotou na predkladanie ponúk 
a taktiež v predloženej ponuke, s tým, že osobitne vyčísli prípadné viac alebo menej  práce. 

 
  3. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail,   
      webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) 

4. Vyhlásenie uchádzača, že zrealizuje zákazku v zmysle podmienok verejného obstarávania, pokynov zástupcu 
obce, kvalitne a v zmysle platných STN a súvisiacich predpisov. 

V prípade, že ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky uvedené doklady, nebude môcť byť zaradená do 
hodnotenia. 

   
      10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
      - cena vrátane DPH na celý predmet obstarávania spolu v €.  

Uchádzač s najnižšou ponukovou cenou bude vyhodnotený ako najúspešnejší.  
 

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Uchádzač môže vykonať obhliadku stavebného objektu a to v mieste preberania súťažných podkladov do 
lehoty na predkladanie ponúk v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod., po telefonickom dohovore. 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle ustanovení a pokynov  
Zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle Výzvy na predloženie ponuky a súťažných podkladov. 

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. 
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  

 Verejný obstarávateľ nebude vymenovávať na posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom 
obstarávaní a na vyhodnotenie ponúk komisiu Zákona o verejnom obstarávaní, ale starosta obce , vyhodnotí 
predložené ponuky. 
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Do hodnotenia ponúk sa budú brať iba tie ponuky, ktoré sú celkove v poriadku. Ponuky, ktoré nebudú v súlade 
s výzvou a Zákonom o verejnom obstarávaní, budú verejným obstarávateľom zamietnuté a nemôžu byť dodatočne 
upravované odstránením nezrovnalostí, prípadne obmedzení tak, aby spĺňali podmienky.  

Pri vyhodnotení ponúk sa bude verejný obstarávateľ venovať technickej prijateľnosti každej ponuky a označí ju ako 
technicky vyhovujúcu alebo nevyhovujúcu.  

Najnižšia cena ponúknutá uchádzačom je podklad pre identifikáciu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (víťaznej 
ponuky).  
 
Verejný obstarávateľ následne vyzve úspešného uchádzača na predloženie: 

1. návrhu Zmluvy o dielo. 

Predložený návrh Zmluvy o dielo uchádzača musí obsahovať: 

1.  Určenie zmluvných strán. 
2.  Predmet zmluvy (zhodný so zákazkou vyhláseného verejného obstarávania)   
3.  Rozsah a obsah predmetu plnenia. 

(podľa výkazu výmer a vyhláseného verejného obstarávania, pričom sa musí zhodovať s predloženou 
ponukou uchádzača) 

4.   Spôsob zhotovenia zákazky. 
                5. Čas plnenia (neuvádzať dátumy, ale lehoty závislé od odovzdania staveniska,  termín odovzdania staveniska 

určí objednávateľ). 
6.  Spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa.     
7.  Cena plnenia a platobné podmienky.  
8.  Záručná doba na zrealizované stavebné dielo. 
9.  Zodpovednosť za  vady, sankcie. 

 10.  Ostatné ustanovenia. 
11.  Záverečné ustanovenia. 

2. výpis z obchodného registra  
 

Návrh Zmluvy o dielo musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu 
uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený  konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.  

Verejný obstarávateľ, po kontrole a zapracovaní nevyhnutných zmluvných podmienok do predloženého návrhu 
ZoD ju uzavrie s úspešným uchádzačom.  

Ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli.  
 

S úctou 
 

             Ing. Štefan  D ž u r n ý, v.r. 
                starosta obce 
Prílohy: 

- výkaz výmer –  „ Zateplenie KD v obci Červený Kláštor “ 
 


