
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH  PONÚK  

na zákazku s nízkou hodnotou   pre výber zakázky  s najnižšou  cenou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

 

1.  Verejný obstarávateľ: 

Názov: Mesto Poltár  

So sídlom: Železničná 489/1, 987 01 Poltár 

Zastúpený: JUDr. Bronislava Garajová – zástupkyňa primátorky 

IČO: 00316342 

DIČ: 2021250968 

telefónne číslo: 047/4308423 

e-mail:mesto@poltar.sk 

 

Predmet zákazky 

2. Názov zákazky: „ Rekonštrukcia – Dom  kultúry Slaná  Lehota“ 

3. Druh zákazky: stavebné  práce, 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov 

5. Miesto dodania: Poltár,  časť Slaná Lehota 

6. Opis a špecifikácia  predmetu zákazky: Predmetom  zákazky je čiastočná  rekonštrukcia Domu Kultúry 

v Slanej Lehote,  pozostávajúca z výmeny  okien,  rekonštrukcie sociálnych  zariadení, rekonštrukcie javiska,  

omietok vonkajších a vnútorných,   dlažby, maliarskych  prác a výmeny  žľabov,   odvodnenia plochy pred detským 

ihriskom v susedstve  kultúrneho domu,  všetko  podľa  zadania -  výkazu výmer, ktorý  je prílohou  výzvy.  

 

7. Rozdelenie predmetu  zákazky :  

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.   

8. Lehota na predkladanie ponúk:  30.07.2021 do 14:00 hod. 

       9. Hlavné podmienky financovania : zákazka bude financovaná z rozpočtu mesta Poltár. 

 

10. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:  

10.1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a  f) zákona 

o VO. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad  o splnení  podmienok  podľa § 32 ods. 1 písm. e) a túto 

skutočnosť  si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  Splnenie 

podmienky podľa § 32 ods.1 písm.  f) zákona  o VO preukazuje vyhlásením uchádzača. 

11. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania  :  zmluva o dielo alebo objednávka 

a) Pre verejného obstarávateľa je neprijateľná ponuka bez DPH, ktorá prevýši disponibilné zdroje financovania 

predmetu zákazky zo strany verejného obstarávateľa, preto si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať takúto 

ponuku uchádzača (cenový návrh uchádzača bez DPH) a neuzatvoriť Zmluvu, ktorá je výsledkom tohto postupu. 

b) zmluva o dielo  nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou 

predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.  

12.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:  31.10.2021 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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13. Obchodné a platobné podmienky: 

Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného  platobného styku. Uchádzač  vystaví faktúru, splatnosť  

faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 

daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia podľa zmluvy a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom 

navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR. 

14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s 

predmetom zákazky. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a  podporujú hospodársku súťaž. 

Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej   ceny  v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o 

verejnom obstarávaní.  

14.1. Kritérium –  zmluvná  cena  celkom  v Eur s DPH 

14.2. Spôsob vyhodnotenia ponúk  

14.2.1. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka  predloží najnižšiu zmluvnú cenu bez DPH a 

celkom s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po „x“, pričom „x“ je číslo 

zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.  

14.2.2. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.  

14.2.3. Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo výzve na 

predkladanie ponúk, čo sa však netýka formálnych nedostatkov.  

14.2.4. Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované doklady a dokumenty, 

ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchádzač vyzvaný na vysvetlenie ponuky). 

 

Predloženie ponuky 

15. Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:  

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva. 

Navrhovaná cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením podmienok a požiadaviek verejného 

obstarávateľa. 

Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby realizácie 

predmetu zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. 

Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom ako „Návrh na plnenie 

kritérií (súťažná ponuka)“, ktorý tvorí Prílohu č. 3  tejto Výzvy.    

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:  

-  navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,  

-  výška a sadzba DPH,  

-  navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom 

DPH“. 

 

Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.  

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú zmluvnú cenu je potrebné určiť najviac na 

2 desatinné miesta. 

16. Obsah ponuky uchádzača:  

16.1  Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača  



16.2  Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka),  

16.3  Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača,  

16.4   Vyplnený výkaz výmer 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom 

skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom 

skupiny dodávateľov.  

 

17. Miesto a spôsob doručenia ponuky: Ponuky je možné predkladať poštou alebo  osobne  v zalepenej obálke 

s označením „ VO   - Rekonštrukcia – Dom  kultúry Slaná  Lehota“ . Ponuka musí byť podpísaná uchádzačom alebo 

štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručená v lehote na 

predkladanie ponúk.  Uchádzači  sa môžu  oboznámiť   s rozsahom zakázky,   a vykonať  ohliadku  na mieste  samom,  

po predchádzajúcom   telefonickom  dohovore  s MsÚ Poltár  - oddelenie investičnej výstavby, riadenia projektov, 

životného prostredia a verejného obstarávania. 

 

18. Lehota viazanosti ponuky je do: 31.12.2021. 

19. Termín otvárania ponúk: 2.8.2021 

20. Doplňujúce informácie 

20.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto Výzve. 

20.2 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky určené verejným 

obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky s DPH. 

20.3 Úspešnému uchádzačovi  bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

20.4 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s 

uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí. 

20.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi. 

20.6. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných dôvodov: 

a) nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve 

d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako disponibilné zdroje financovania predmetu zákazky zo strany 

verejného obstarávateľa 

e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo  

 

V Poltári  dňa  26.7.2021 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 -  Identifikačné údaje uchádzača 

 Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) 

Príloha č. 3 -  Vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 4 – Výkaz výmer - zadanie 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


