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Obec Vyšné Nemecké, Vyšné Nemecké 55, 072 51 Vyšné Nemecké 
 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

 
Predmet zákazky: 

 

„Rekonštrukcia budovy bývalého obecného úradu” 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len “ZVO”):  
 
Názov verejného obstarávateľa: Obec Vyšné Nemecké 
Sídlo: Vyšné Nemecké 55, 072 51 Vyšné Nemecké 
Štatutárny zástupca: Peter Zuza, starosta obce  
IČO: 00326011         
DIČ: 2020752470      
Tel.: +421 908 609 893 
E-mail:    obecvysnenemecke@gmail.com    
Internetová stránka: http://www.vysnenemecke.sk/   
Kontaktná osoba: Peter Zuza, starosta obce, +421 908 609 893 
 

2. Názov predmetu zákazky:  
„Rekonštrukcia budovy bývalého obecného úradu” 
 
3. Druh zákazky:   
Stavebné práce 
Spoločný slovník obstarávania: 
CPV kód: 45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov  
 
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
5. Hlavné miesto poskytnutia služby: 
Obec Vyšné Nemecké  
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky:  8.400 EUR bez DPH 
 
7.Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe SO 
01 – Rekonštrukcia budovy bývalého obecného úradu. 
Predmet verejného obstarávania pozostáva z: 

• realizácie diela podľa PD a Výkazu výmer 
• záručného servisu po dobu 24 mesiacov od dokončenia a odovzdania diela 

Rekonštrukcia pozostáva z týchto stavebných úprav: 
- výmena dverí a ich obložení, 
- zníženie stropov prostredníctvom sadrokartónu, 
- výmena podlahovej krytiny, 
- stierkovanie stien, 
- dlažba a obklady v sociálnych zariadeniach, 
- nová sanita v sociálnych zariadeniach.  

mailto:obecvysnenemecke@gmail.com
http://www.vysnenemecke.sk/


 

 
2 
 

Predmet zákazky v celom rozsahu je 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 a funkčné 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. 

V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi 

informáciami uvedenými v tejto Výzve na predkladanie ponúk platí zásada, že informácia 

uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v zmluve má prednosť pred informáciou 

uvedenou v projektovej dokumentácii. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa 

odporúča. Informácie je možné získať a termín obhliadky je možné dohodnúť s kontaktnou 

osobou podľa bodu 1. tejto výzvy. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu 

obstarávania idú na ťarchu uchádzača.  
 

8. Predpokladaný termín poskytnutia služby: 

Termín začatia: do 5 dní od podpisu Zmluvy o dielo 
Termín ukončenia: do 2 mesiacov od podpisu Zmluvy o dielo  
 
9. Zdroj finančných prostriedkov 
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce Vyšné 

Nemecké. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať zálohy a preddavky. 

 

10. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky: 

Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. Ak je 

uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:  

 Navrhovaná zmluvná cena bez DPH  

 Cena DPH 

 Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie do 

formulára „Návrh uchádzača na plnenie kritérií“ na základe vlastných výpočtov, pričom cena 

musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Úspešný 

uchádzač bude realizovať zákazku na základe Zmluvy o dielo podľa Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzavretej s verejným 

obstarávateľom. Návrh zmluvy o dielo bude predložený na rokovanie iba úspešnému 

uchádzačovi. Splatnosť faktúry 15 dní po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní 

predmetu obstarávania v zmysle bodu 2. tejto Výzvy 

 

11. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť: 

 identifikácia verejného obstarávateľa, 

 kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú predmetom zákazky, 

 vyplnený návrh na plnenie kritérií, 

 vyplnený a podpísaný formulár – ocenený výkaz výmer, 

 vypísané a podpísané prehlásenie o ochrane osobných údajov, 

 vypísané a podpísané čestné vyhlásenie. 
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12. Lehota na predkladanie ponúk: 

Ponuky s obsahom podľa bodu 11 tejto Výzvy musia byť doručené v lehote na predkladanie 

ponúk poštou, kuriérom alebo osobne. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená 

do 14. 5. 2021 do 12.00 hod. SEČ. do podateľne verejného obstarávateľa. 

 

13. Lehota viazanosti ponúk: do 31. 12. 2021 

 

14. Spôsob predloženia ponuky: Poštou alebo osobne v listinnej podobe  

 

15. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade 

zaslania: 

a) Poštovou prepravou/doručenia osobne označiť obálku: „Verejné obstarávanie – neotvárať 
- „Rekonštrukcia budovy bývalého obecného úradu”  
Adresa pre doručovanie poštou/osobne: 
Obec Vyšné Nemecké, Vyšné Nemecké 55, 072 51 Vyšné Nemecké  

b) Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej 

obálke. 

 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia: 

Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 
 
17. Uzavretie zmluvy 
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom 
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Výsledkom verejného obstarávania 
bude uzavretie Zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na 
uzavretie Zmluvy o dielo. Návrh zmluvy o dielo bude predložený na rokovanie iba 
úspešnému uchádzačovi. Zmluva o dielo bude uzavretá v lehote viazanosti súťažných 
ponúk.  
 

18. Ostatné požiadavky 

a. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný 

obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií 

povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie. 

b. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej 

zmluvy a relevantných informácii podľa §117 ZVO. 

c. Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez 

akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

d. verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 

ponúk. 
 

 
 
Vo Vyšnom Nemeckom, dňa 07. 05. 2021 
 

            Peter Zuza  
starosta obce  

 


