
Obec Chvalová, Chvalová 10, 982 62 Gemerská Ves 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

 
zákazka postupom podľa §  117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Obec Chvalová 

Sídlo: Chvalová č.10, 982 62 Gemerská Ves 

IČO: 00650188 

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Bc. Janka Laššáková 

Telefón: 0903530919 

Email: prodem@centrum.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Vladimír Vaculčiak 

Telefón: 0911870763 

Email: starosta@obec-chvalova.sk 

 

2. Predmet zákazky 

2.1. Názov zákazky: Investície do využívania OZE – Výstavba kotolne a zateplenie 

obecného úradu – domu kultúry v obci Chvalová 

2.2. CPV – spoločný slovník obstarávania: 45000000-7  

2.3. Druh zákazky:  zákazka na dodanie stavebných prác 

2.4. Typ zmluvy: (Forma vzniku záväzku) zmluva o dielo 

2.5. Trvanie zmluvy: 12 mesiacov 

 

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Chvalová 

3.2. Termín dodania predmetu zákazky:  do 12 mesiacov od nadobudnutia platnosti  

zmluvy. 

 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

4.1. Predmet zákazky: dodanie stavebných prác pri výstavbe kotolne a zateplení 

obecného úradu - kultúrneho domu v obci Chvalová. Viac informácií bude 

uvedených v súťažných podkladoch.  

4.2. Rozsah zákazky:1 ks investície do výstavby kotolne a zateplenia obecného 

úradu -  kultúrneho domu v obci Chvalová podľa projektovej dokumentácie.   

 

5. Delenie zákazky: neumožňuje sa 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 79 936,55 eur bez DPH 

 

 

7. Predkladanie cenových ponúk 

7.1 Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. 



7.2 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 27.11.2017 do 11:30 hod. 

7.3 Cenové ponuky budú vyhodnotené 27.11.2017 o 15:00 hod. 

7.4 Cenové ponuky sa doručujú v zmysle bodu 19 súťažných podkladov v listinnej 

podobe v uzatvorených obálkach. 

7.5 Cenové ponuky je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode 19 súťažných 

podkladov. 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, 

rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. V prípade 

osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do kancelárie verejného 

obstarávateľa, kde im bude odovzdaný doklad o prevzatí cenovej ponuky. 

 

8. Lehota viazanosti ponúk: do 30.06.2018 

 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky 

9.1 Predmet zákazky bude financovaný EPFRV.  

9.2 Zálohy ani preddavky nebudú poskytované. 

 

10. Podmienky účasti uchádzačov 

10.1 Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky 

(kópia výpisu z obchodného alebo živnostenského registra).  

10.2 Uchádzač predloží podpísaný návrh zmluvy, ktorý je prílohou č.1 súťažných 

podkladov spolu s povinnými prílohami 

10.3 Uchádzač predloží návrh na plnenie kritérií, ktorý je prílohou č.2 súťažných 

podkladov 

10.4 Uchádzač predloží čestné prehlásenie, že spĺňa podmienky účasti podľa §32 

ods.1 zákona o VO (vzor je prílohou č.4 súťažných podkladov)   

10.5 Uchádzač predloží čestné prehlásenie, o podmienkach súťaže (vzor je prílohou 

č.3 súťažných podkladov) 

 

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

11.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. 

 

12. Obsah ponuky 

12.1 Ponuka musí obsahovať doklady v zmysle bodu 10 Výzvy na predkladanie 

ponúk  a v zmysle bodu 15 súťažných podkladov 

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

13.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači  oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia. 

13.2 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v zmysle Obchodného 

zákonníka – Zmluva o dielo, ktorá je prílohou č.1 súťažných podkladov. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu zrušiť  a zákazku 

nezrealizovať v prípade, ak nebudú splnené podmienky financovania projektu 

zo strany poskytovateľa NFP, t.j. podaná žiadosť o NFP nebude schválená a 

nebude podpísaná zmluva o NFP na uvedený projekt.  

13.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, 

verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača 

v poradí. 

13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku 

z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre 



verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami 

verejného obstarávateľa. 

13.5 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením 

cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi. 

13.6 Verejný obstarávateľ určil osobitné podmienky plnenia zmluvy v zmysle §42 

ods.12 zákona o VO. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných 

podkladoch.  

 

 

Spracoval: Bc. Janka Laššáková 

 

V Chvalovej, dňa 15.11.2017 

        Ing. Vladimír Vaculčiak 

 


