
Zákazka podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Dokumentácia postupov VO- Obec Abovce 

 
 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

1/19 

 

VÝZVA NA PREKLDANIE PONÚK 
 

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“)  

 

Predmet zákazky  
(§ 3 zákona): 

 
 Stavebné práce 

 

Názov zákazky: 
Zvyšovanie energetickej účinnosti 
kultúrneho domu v obci Abovce 

 
I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa  

Úradný názov:  Obec Abovce 

IČO: 00592099 

Verejný obstarávateľ: Podľa §7 zákona o VO 

Sídlo: Obec Abovce, Abovce 99, 980 44  Lenartovce 

Poštová adresa vrátane PSČ -  
Miesto doručenia ponuky: Abovce 99, 980 44  Lenartovce 

Kontaktné miesto:  Obecný úrad Abovce 

Kontaktná osoba – štatutárny 
zástupca Irena Hanobiková 

Mobil: 0904 164 832 

E-mail:  obec.abovce@centrum.sk 

Web: http://www.obecabovce.sk/ 
 
II. Opis  

II.1. Miesto dodania tovarov alebo uskutočnenia služieb a prác / hlavné stavenisko:  
 Obec Abovce – Kultúrny dom, Abovce 39, 980 44  Lenartovce okrese Rimavská Sobota 

II.2. Stručný opis zákazky:  
 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Abovce na parcele č. 91/1, 91/5, 
92/2 a 94/7 s názvom „ Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce “. 
Jedná sa o nasledovné stavebné práce: 

 
Jednotlivé položky stavebných prác sú vymenované v tabuľke s číslom 1 a taktiež bude 
obsahom mailu  v elektronickej podobe. 

 

Prílohy mailu:  

-Výkresová dokumentácia  - súbor winrar 

-Zadanie -  Zvyšovanie-energetickej-účinn.....excel  

 
  

II.3. Termín dodania tovaru alebo uskutočnenia služieb a prác: do 31.12.2022 

II.4. Možnosť predloženia ponuky:  Iba na celý predmet zákazky  
Na ktorúkoľvek časť zákazky  

II.5. Predloženie variantných riešení: 

 

  

Nepovoľuje sa - ak súčasťou ponuky bude aj variantné 
riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 
vyhodnotenia ponúk 
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II.6. Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

II.7. Mena:  EUR 

II.8. Predpokladaná hodnota zákazky Predpokladaná hodnota zákazky je 111 928,03 Eur bez DPH 

 
 
III. Administratívne informácie  

III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov:  

V prílohe výzvy sme predložili projektovú dokumentáciu a slepý rozpočet. Všetky vyššie 
vymenované podklady budú dispozícií v elektronickej verzií. Podklady obsahuje všetky 
potrebné informácie na to, aby uchádzač mohol určiť cenu zákazky a vypracovať ponukový list 
(príloha č. 1). Ak Vám obsah príloh neukáže správne poprosím Vás kontaktujte nás cez email 
uvedený vo výzve v bode I., alebo stiahnite cez webovú stránku obce 
(http://www.obecabovce.sk/).  
 
Verejný obstarávateľ za účelom overenia si a získania potrebných informácií nevyhnutných na 
prípravu a spracovanie ponuky odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia. Je v 
záujme záujemcu sa pred podaním ponuky s miestom vykonania budúceho diela dokonale 
oboznámiť. Výdavky spojené s obhliadkou miesta vykonania diela znáša výlučne záujemca, 
resp. uchádzač. 
Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť minimálne 1 pracovný deň vopred u verejného 
obstarávateľa, kontaktné údaje sú uvedené vyššie  v bode I. 

III.2. Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum: najneskôr do 30.11.2021 
Čas: najneskôr do 12:00 hod.   

III.3. Predloženie ponuky:  
Uchádzač predloží ponuku elektronicky na emailovú adresu: obec.abovce@centrum.sk  
Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.  

Pri mailovom doručovaní je potrebné všetky dokumenty podpísať uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača,  a tak oskenovať (scan) a doručiť na vyššie uvedenú mailovú 
adresu  (bode I.) v lehote určené na doručenie. 

III.4. Spôsob označenia ponuky: 
Ponuky treba zaslať na adresu obec.abovce@centrum.sk s heslom:  

„Neotvárať – Zvyšovanie energetickej ...“ 

III.5. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  
Dátum: 31.12.2021 

III.6. Financovanie predmetu zákazky 
Zákazka bude financovaná zo zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov finančného 
príspevku od  Environmentálneho fondu, o ktorý sa verejný obstarávateľ uchádzal. Verejný 
obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so splatnosťou 
minimálne 30 dní po vystavení faktúry. 

 
 
IV. Podmienky účasti  

IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia  

Oprávnenie uchádzača uskutočňovať predmet zákazky si verejný obstarávateľ overuje priamo 
na základe aktuálneho zápisu v registroch prostredníctvom elektronických verzií 
na www.orsr.sk, www.zrsr.sk , uchádzač je povinný v ponuke predložiť minimálne nasledujúce 
údaje: 

- Obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, IČ pre DPH, mobil a email a ku tomu pripraviť svoj 
vlastný rozpočet na predmet zákazky. 
 

Zmluvu o plnení zákazky je možné uzavrieť až po platnom zápise do registra partnerov 
verejného sektora podľa zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 

http://www.obecabovce.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
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IV.2. Finančné a ekonomické a postavenie: 

Neuplatňuje sa.  

IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť: 

Neuplatňuje sa. 

 

 
V. Vyhodnotenie ponúk  

V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia celková cena 

V.2. Spôsob hodnotenia: 
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo 
celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude 
vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa 
nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované 
náležitosti.  

V.3. Otváranie ponúk 
 
30.11.2020 o 14:30hod. v kancelárii Obecného úradu Abovce, Abovce 99, 980 44  Lenartovce. 

 
 
VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy  

VI.1.1. Typ zmluvy: zákazka bude realizovaná na základe zmluvy 
VI.1.2. Druh: Zmluva o dielo  

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, 
ktorými sa riadia:  
Zákazka bude financovaná zo zdrojov verejného obstarávateľa a z prostriedkov nenávratného 
finančného príspevku. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude 
uskutočnená so splatnosťou minimálne 30 dní po vystavení faktúry.  

 
 
VII. Doplňujúce informácie  

 
Ďalšie informácie:  
 
VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup 
verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, 
alebo budú pre neho inak neprijateľné.  

 
 
VIII. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 
- Ponukový list –príloha č. 1 
- Cenový položkovitý  rozpočet od uchádzača 
- Splnomocnenie pre osobu, ktorá je oprávnená podpísať ponuku (ak sa uplatňuje) 
- Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
- Zoznam subdodávateľov 
- Návrh zmluvy o dielo 

Ak uchádzač nepredloží všetky náležitosti podľa bodu VIII, nebude jeho ponuka verejným 
obstarávateľom hodnotená. 

 
V Abovciach, dňa 16.11.2021 

 
 

                 Irena Hanobiková 
                   Starostka obce 
         Obec Abovce 
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Príloha:  

1. Formulár č.1  – Ponukový list   
FORMULÁR  č. 1  

 
PONUKOVÝ LIST 

   
Názov zákazky: 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci 
Abovce“ 

   
Verejný obstarávateľ: Obec Abovce,  Irena Hanobiková  
 
Uchádzač: ...................................................................................................................... 
 
Adresa:....................................................................................................................................  
 
IČO: ...................................................    IČDPH:................................................ 
 
DIČ:....................................................    e-mail:................................................. 
  
1. Po preskúmaní Výzvy verejného obstarávateľa na predkladanie ponúk, my, dolu podpísaní, 

ponúkame predmet zákazky v súlade s podmienkami vo Výzve verejného obstarávateľa na 
predkladanie ponúk, za uvedenú cenu:  

 

Prosím uvedte len celkovú cenu na celý predmet zákazky! 

Názov predmetu 
zákazky 

Cena bez DPH 
v EUR 

DPH(20%) v EUR Cena s DPH v EUR 

    

 
2. Zaväzujeme sa, že ak bude naša ponuka prijatá, uskutočníme predmet zákazky, ktorý je 

predmetom našej ponuky v súlade s platnými právnymi predpismi SR na základe objednávky.  
3. Súhlasíme, že sme našou ponukou viazaní do dátumu 31.12.2021 

4. Oznamujeme, že sme – nie sme platitelia DPH 1 
  
V .....................................................dňa .................................  
  
Meno  ...............................................    tel. č.:................................................... 
 
Podpis 
 
Pečiatka   
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Vyznačte vhodnosť 
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Tabuľka 1  Prehľad rozpočtových nákladov 
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