
 

 

Obec Vyšný Skálnik 

Obecný úrad  

Vyšný Skálnik 43, 980 52 Hrachovo  

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

/prieskum trhu/ 

V súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení, si Vás ako verejný obstarávateľ dovolíme vyzvať na predloženie ponuky na 

zabezpečenie  verejného obstarávania.  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Vyšný Skálnik 

Adresa:     Obecný úrad 

     Vyšný Skálnik 43, 980 50 Hrachovo 

IČO:     00649619 

DIČ:     2021275476 

Štatutárny zástupca:   Ing. Ján Durmis – starosta obce 

Mobil:     0917 464 267 

e-mail:     obecvysnyskalnik@gmail.com    

   

* 

Kontaktné miesto :   ICTUS CONSULTING s.r.o. 

      Murgašova 8 

      974 01 Banská Bystrica 

Kontaktná osoba:    Mgr. Katarína Šebová 

Mobil:     +421 905346087 

Tel./Fax:     +421 484134462 

e-mail:     ictusconsulting@ictus.sk 

 

2. Názov zákazky: 

„Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu“ 

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

Celková stavba sa člení na stavebné objekty: SO 01 – Vnútorné úpravy a SO 02 – Vonkajšie úpravy. 

Predmetom verejného obstarávania je len stavebný objekt  SO 01 – Vnútorné úpravy, tzn., že  predmet 

zákazky sa bude realizovať v rozsahu rozpočtu – výkaz/výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy. 

Vnútorné úpravy: nové podhľady v hlavnej sále, javisku a miestnosti pre komunitné centrum, nové 
domurované nosné steny, priečky, výmena interiérových a exteriérových dverí, výmena okenných 
konštrukcii v hlavnej sále a vstupe s chodbou, zábradlie schodiska, nové stierky, omietky a maľby, nové 
nášľapné vrstvy podláh v sále, hygienických zariadeniach a celom 1.np, zateplenie objektu – vnútorné 
steny, strop a podhľad, asanácia a krbu, výmena keramického obkladu, zmena dispozície hygienického 
zariadenia. 
Poznámka: 
Prílohou tejto výzvy je aj Sprievodná – súhrnná, technická správa, ktorá bola vypracovaná na pôvodný 
zámer realizácie projektu vrátane stavebného objektu SO 02 – Vonkajšie úpravy, ktorý nie je predmetom 
tohto verejného obstarávania. 
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Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou tejto výzvy. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky a CPV kódy 

PHZ: 133.965,30 € bez DPH 

CPV kódy:  45212300-9, IA13-5 

5. Miesto a opis dodania predmetu zákazky, trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu 

zákazky: 

Obec Vyšný Skálnik 

Doba výstavby do piatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

6. Financovanie zákazky 

Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov európskych fondov, výzva č.: 22/PRV/2017, 

opatrenie č.: 7 – základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie č.: 7.4 – 

podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. 

7.  Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). 

Splnenie podmienky účasti preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu (fotokópia výpisu z obchodného registra alebo zo 

živnostenského registra preukazujúca oprávnenie uskutočňovať stavebné práce). 

8.  Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 

8.1.  Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo, štatutárny zástupca, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 

telefón, fax, e-mail, web, bankové spojenie, č. účtu – IBAN). 

8.2.  Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa bodu 7. Tejto výzvy. 

8.3. Návrh na plnenie kritérií - Cenovú ponuku   (vyplnená príloha č. 3 k tejto výzve). 

8.4.  Rozpočet (ocenený výkaz/výmer). 

8.5. Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy o dielo . Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný iba 

úspešný uchádzač, ktorý bude povinný do návrhu zmluvy zakomponovať platobné podmienky v zmysle 

bodu 16.7. a osobitné podmienky zmluvy v zmysle bodu 16.6. tejto výzvy. 

9.  Predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť (poštová zásielka, kuriér, osobné doručenie) v písomnej forme a v rozsahu 

podľa bodu 8. tejto výzvy na adresu kontaktného miesta – ICTUS CONSULTING s.r.o., Murgašova 8, 

974 01  Banská Bystrica v lehote na predkladanie ponúk. 

Ponuku uchádzač vloží do uzavretého obalu. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné údaje: 

 adresa kontaktného miesta, uvedená v bode 1 tejto výzvy , 

 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla, resp. 

miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov, 

 označenie „súťaž – neotvárať“, 

 označenie heslom súťaže „Kultúrny dom“ 

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zo strany verejného obstarávateľa 

akceptovaná. 

10.  Lehota na predkladanie ponúk 

Do  27.11.2017, do 12:00 hod. 

11. Lehota viazanosti ponúk 

30.06.2018 

12.  Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 

Najnižšia cena v mene EUR s DPH. 



 

 

 

13. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné a uskutoční sa dňa 27.11.2017 o 12:30 hod. 

v priestoroch kontaktného miesta.  

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa 

umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná 

bude ponuka na prvom mieste v poradí. 

14.  Ponuka  je súčasťou  prieskumu trhu.  

15.  Súťažné podklady 

Súťažné podklady ako podklady pre vymedzenie predmetu zákazky a na vypracovanie ponuky sú 

obsahove súčasťou tejto Výzvy. 

16.  Ďalšie informácie 

16.1 Verejný obstarávateľ splnomocnil na realizáciu verejného obstarávania kontaktné miesto a kontaktnú 

osobu podľa bodu 1. tejto výzvy a určil na komunikáciu e-mailovú adresu kontaktného miesta: 

ictusconsulting@ictus.sk. 

16.2 Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu a prípadná komunikácia s uchádzačmi 

bude zabezpečovaná e-mailom. 

16.3 Príjemca  elektronickej pošty je  povinný potvrdiť prijatie každej správy v písomnej odpovedi. 

16.4. Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu. Úspešný uchádzač 

bude súčasne vyzvaný na súčinnosť a vyzvaný na uzavretie zmluvy. 

16.5 Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať k podpisu Zmluvy predloženie dokladu 

o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (výpis z OR/výpis zo ŽR) pre právne účely (originál, resp. 

osvedčená fotokópia) nie starší ako tri mesiace. 

16.6 Osobitné podmienky plnenia zmluvy: 

a) „Zhotoviteľ bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby sú: a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, b) Útvar následnej finančnej 
kontroly a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej 
kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce 
orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho 
dvora audítorov, f) f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.“ 

b) Úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia, uvedie údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch, nasledujúceho znenia: 
„Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto 

zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o  všetkých známych 

subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v  rozsahu meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.“ 

„Zhotoviteľ, ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu 

subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať 

záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia 

predmetu tejto zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľa. Zmenu 

subdodávateľa oznámi Objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. 

Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení Objednávateľom zapíše 

do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy.“ 

„Povinnosti podľa predchádzajúcich dvoch odsekov sa nevzťahujú na dodávateľov tovaru 

Zhotoviteľa, nakoľko predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác.“ 
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16.7 Platobné podmienky zmluvy:  

 a) verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, 

b) fakturácia a platenie prác a dodávok budú vykonávané pozadu, formou mesačných faktúr 

vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov 

skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie.  

c)  lehota splatnosti faktúr bude do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

d) Úspešný uchádzač je povinný  uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu minimálne 

vo výške rozpočtových nákladov diela za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri 

realizácii diela. Úspešný uchádzač o tom predloží doklad verejnému obstarávateľovi do 15 dní 

po podpise zmluvy.  

 

 

Prílohy:   1. Projektová dokumentácia 

     2. Výkaz/výmer  

                3. Návrh na plnenie kritérií - Cenová ponuka 

   

 

Vyšný Skálnik, dňa 15.11.2017         

                                                                

  

 

 

   _______________________________                    

                           Ing. Ján Durmis 
                                                                                                                       starosta obce 

      zastúpený na základe plnej moci 
                                 Mgr. Katarína Šebová 
                            konateľ spoločnosti ICTUS CONSULTING s.r.o.  
 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 3 

 

 

 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

Cenová ponuka 
 

 
1. Základné údaje: 

Názov, obchodné meno uchádzača: 
Sídlo uchádzača: 
IČO uchádzača: 
 

2. Názov zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu“ 

 
3. Kritérium na vyhodnotenie ponuky: 

 
                     Celková (zmluvná) cena s DPH 

 
NAJNIŽŠIA CENA 

 

Kritérium na hodnotenie ponúk 
 

Plnenie 
 

Celková (zmluvná) cena s DPH 
 

 
 
 
Platca DPH: áno – nie 
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu) 

 
4. Čestné prehlásenie uchádzača 

Dolu podpísaný čestne prehlasujem že: 
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii a 

požiadavkám obstarávateľa na predmet zákazky a požadovaným náležitostiam uvedeným vo 
Výzve. 

b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, 
berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, 
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.  

 
 
V................................, dňa .................... 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
  Meno, priezvisko a podpis  

                   štatutárneho zástupcu uchádzača 
 


