
Obec Jánovce, Obecný úrad Jánovce, 059 03 Jánovce 248 

 

 

 

                                                                                                                                     Jánovce dňa 08.03.2016 

 

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

Realizácia stavebných prác: „Výmena podlahovej PVC – budova ZŠ“ 

V zmysle § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOVO) 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods.1 písm. b) ZOVO 
 
Názov: Obec Jánovce 
Sídlo: Obecný úrad Jánovce, 059 13 Jánovce 248 
Zastúpený: Jozef Kacvinský, starosta obce 
Kontaktná osoba: Jozef Kacvinský, starosta obce 
IČO: 00326259 
DIČ: 2020674909 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Poprad 
Číslo účtu: SK34 0900 0000 0050 7844 0308 
Telefón: 052/ 779 31 24 
Fax: 052/ 779 31 24 
Elektronická pošta: janovce@obec-janovce.sk 
 

2. Predmet zákazky 
Druh zákazky: realizácia stavebných prác 
 
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet - Hlavný slovník: 45432130-4 
 
4. Podrobný opis predmetu zákazky: predmetom zákazky je výmena podlahovej krytiny - 

PVC v priestoroch základnej školy.  

5. Množstvo alebo rozsah zákazky 
Stavebné práce v celkovom množstve a rozsahu zákazky podľa výkazu výmer. 
Obstarávať možno zákazku len ako celok. 
V prípade ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný 

postup,značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 

obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál 

(ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok: 

a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, 
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Zmluvy „Zoznam ponúkaných 

mailto:janovce@obec-janovce.sk


ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým 
ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenia technické 
parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ po dohode 
s autorom projektu vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací 
predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa 
súťažných podkladov. 
 
6. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky spolu: 6.500,- Eur bez DPH. 

7. Typ zmluvy 

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve. 
 

8. Miesto a termín realizácie predmetu zákazky 

Miesto uskutočnenia stavebných prác – budova základnej školy. 

Termín resp. lehota realizácie predmetu zákazky – Zmluvy: 

 realizácie stavebných prác: bezprostredne po podpise Zmluvy, nadobudnutí jej 
účinnosti a prevzatí staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje 
prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného stavebného diela najneskôr 18. 03. 2016 
resp. nasledujúci deň po účinnosti Zmluvy, 

ím a preberacím konaním: - 
max.do 31. 03. 2016. 
. 
9. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky 

Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta realizácie. Výdavky spojené s 

obhliadkou miesta stavby znáša záujemca. 

10.Lehota viazanosti ponuky: 

Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej do: 10.04.2016. 

11.Spôsob predloženia cenovej ponuky 

V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení (zákon č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov): 

- cena predmetu zákazky bez DPH 

- DPH 
- Cena predmetu zákazky s DPH 
 

Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, 

pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. V 

predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne 

plnenie zmluvy, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu 

zákazky. 



Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie 

opredpokladanej navrhovanej cene. 

12. Ponuku – návrh na plnenie kritérií žiadame predložiť: 

Lehota predloženia ponuky: do 15. 03. 2016 do 15.00 hod. 

Miesto: adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1. tejto výzvy. 

13. Kritériá hodnotenia: najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH. 

14. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie ponuky na celý 

predmet zákazky. 

15. Variantné riešenia: nepripúšťajú sa pri predmete zákazky. 

16. Podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti 

predloženie: 

a) kópia dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (realizácia stavebných 

prác) podľa§ 26 ods. 1 písm. f) ZOVO, (ak je záujemca zapísaný do zoznamu podnikateľov, 

je možné predlžiť kópiu „Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov“), 

b) čestné vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, 

c) vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov predložených v cenovej ponuke, 

d) čestné vyhlásenie, že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti 

nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 

nedostatok majetku. 

 

17. Pokyny na zostavenie ponuky: 

- Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme. 
- Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského 
jazyka. 
- Ponuka môže byť doručená osobne alebo prostredníctvom doručovateľských firiem a to v 
lehote na predkladanie ponúk. 
- Ponuka musí byť predložená v uzavretej obálke s označením: „súťaž - neotvárať“ a heslo: 

„Výmena podlahovej PVC – budova ZŠ“ 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

- Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, 

telefón,fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) 

- Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – v zmysle vyplnenej 

návratky (tvorí prílohu č.1 výzvy). 

18. Financovanie predmetu zákazky: z finančných zdrojov verejného obstarávateľa. 

 



19. Ostatné informácie: 

Záujemci, ktorí chcú predložiť ponuku môžu požiadať verejného obstarávateľa o prílohy k 

výzve. 

Príloha č. 2 – Návrh zmluvy o dielo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVRATKA 

                                                                                                                                  Príloha č. 1 

 

Obchodné meno a sídlo vyzvaného subjektu 
 

 

Obec Jánovce 
Obecný úrad 
059 13 Jánovce 248 
 

 

VEC: Predloženie cenovej ponuky – odpoveď 

Predmet zákazky: Uskutočnenie stavebných prác: „Výmena podlahovej PVC – budova ZŠ“. 

Identifikačné údaje uchádzača 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Kontaktná osoba: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Telefón: 
Elektronická pošta: 
 
Postup zadávania zákazky: v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Čestné vyhlásenie: 

a) Uchádzač týmto čestne vyhlasuje, že spĺňa zákonné podmienky v súlade s §26 ods. 1 

písm. f) ZOVO a to, že je oprávnený ................................................................. (doplniť z 

ŽL/OR). 

b) Uchádzač týmto vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom. 

c) Uchádzač týmto čestne vyhlasuje, že všetky doklady v predloženej ponuke sú pravdivé a 

úplné. 

d) Uchádzač týmto čestne vyhlasuje, že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, 

ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený 

konkurz pre nedostatok majetku. 

Návrh plnenia kritérií: 
- cena predmetu zákazky bez DPH : ............................... 



- DPH : ................................... 
- Cena predmetu zákazky s DPH: ................................... 
„Nie som platcom DPH“. ( V prípade platcu DPH – prečiarknuť! ) 
 
Miesto a dátum: 

 

 

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

                                                       Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu vyzvaného subjektu, pečiatka 


