
Obec Vrbová nad Váhom
946 65  Vrbová nad Váhom č. 91

                                                                                                                    

        VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

1.      Obec Vrbová nad Váhom ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona    
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších predpisov si Vás v rámci 
zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona dovoľuje vyzvať na predloženie 
ponuky. 

2. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Obec Vrbová nad Váhom
IČO : 00 306 746
Hlavná 91, 946 65  Vrbová nad Váhom
Slovensko
 

3. OPIS ZÁKAZKY
Názov zákazky
Rekonštrukcia a prístavba Domu smútku

                  Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je rekonštrukcia domu smútku podľa projektovej dokumentácie a výkazu 
výmer.

                  Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45321000-3, 45410000-4

Časti

               Táto zákazka sa delí na časti : Nie

                  Množstvo alebo rozsah zákazky

Celkové množstvo alebo rozsah podľa súťažných podkladov a výkazu výmer.

4. Druh zákazky a predpokladaná hodnota zákazky
4.1    Zákazka na uskutočnenie stavebných prác, zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona  
         o verejnom obstarávaní. 

4.2     Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje podľa § 6 Zákona na základe vypracovanej  
          projektovej dokumentácii a rozpočtu stavby. Je stanovená vo výške 100 367,68 EUR bez DPH

5.      Trvanie zmluvy alebo lehota dodania       
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky) : 12 mesiacov

6.   Typ zmluvy 

   6.1.   Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl.    
   Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom  

obstarávaní,  medzi  verejným  obstarávateľom  na  jednej  strane  a  zhotoviteľom  na  druhej
strane, (ďalej v texte súťažných podkladov „zmluva“). Zmluva nadobudne platnosť podpisom
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na stránke obce  alebo v
Centrálnom registri zmlúv. 



6.2. Verejný obstarávateľ  nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
s  uchádzačom  alebo  uchádzačmi,  ktorí  majú  povinnosť  zapisovať  sa  do  registra
partnerov verejného sektora  a  nie  sú zapísaní  v  registri  partnerov verejného sektora
alebo  ktorých  subdodávatelia  alebo  subdodávatelia  podľa  osobitného predpisu,  ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v
registri  partnerov  verejného  sektora.  Osobitným  predpisom,  na  ktorý  §  11  zákona  o
verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora. 

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa
novelizuje  zákon  č.  343/2015  Z.  z.  o  verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“), nadobudol účinnosť 1. februára 2017.

 7.     Miesto a termín dodania predmetu zákazky
7.1   Miesto realizácie stavebných prác : Obec Vrbová nad Váhom, Miesto stavby : Cintorín obce  
        Vrbová nad Váhom, č.p. 2844, parcela č. 760 / 60
7.2   Termín uskutočnenia stavebných prác:
        Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo najneskôr do 12 mesiacov od dátumu odovzdania  
        a prevzatia staveniska.

8.  Obsah ponuky

 uchádzačom vyplnený výkaz výmer – v tlačenej a elektronickej podobe (CD, DVD) podľa 
vzoru uvedeného v prílohe č. tejto výzvy 

 podpísaný a vyplnený návrh zmluvy podľa priloženej prílohy č. 2

 aktuálny doklad oprávnení podnikať v predmete zákazky nie starší ako 3 mesiace 

 čestné prehlásenie, že dodávateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii

 čestné prehlásenie, že dodávateľ nemá záväzky voči štátu, sociálnej a zdravotným 
poisťovniam

 čestné prehlásenie, že dodávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle 
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom  znení 

  Požadujem predloženie ponuky v dvoch originálnych vyhotoveniach v uzatvorenej obálke,   
v súlade s podmienkami uvedenými v časti  7 tejto výzvy . 

  Variantné riešenie sa nepripúšťa.

 Obálku prosíme označiť textom: „ CENOVÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ ! “ a uviesť názov   
zákazky „ Rekonštrukcia a prístavba Domu smútku – stavebné práce !“ 

9. Predkladania cenových ponúk: 

Miesto predkladania : Obec Vrbová nad Váhom, 
                                   Obecný úrad, Hlavná č. 131, 946 65  Vrbová nad Váhom

Lehota na predkladanie cenových ponúk : do 22. 11. 2017, čas do 11:00 hod.

Spôsob doručenia ponúk : osobne, poštou, kuriérom alebo elektronicky na adresu:    
vrbova@pnet.sk

10. Podmienky účasti: 

Verejného obstarávania pre výber dodávateľa tovarov, stavebných prác a služieb sa nesmie    
zúčastniť dodávateľ (napr. firma, spoločnosť), s ktorým má alebo mal žiadateľ/prijímateľ  
posledný 

mailto:vrbova@pnet.sk


rok pred vyhlásením výzvy majetkové alebo personálne prepojenie. Toto ustanovenie sa vzťahuje
aj na konateľov, členov štatutárnych  orgánov, členov dozorných orgánov a prokuristov, ak je 
žiadateľom/prijímateľom právnická osoba. Na strane žiadateľa/prijímateľa sa za zainteresované  
osoby považujú najmä:
 partner,
 užívateľ,
 štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho alebo dozorného orgánu 

žiadateľa/prijímateľa, 
 osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi/prijímateľovi
 osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní alebo realizácii projektu pre žiadateľa alebo 

prijímateľa, alebo ktorá prijala finančné prostriedky z rozpočtu projektu,
 osoba, ktorá je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi/prijímateľovi 

alebo osobe uvedenej v písmenách a) až g), 
 konflikt záujmov s prihliadnutím na princípy uvedené v odseku 2 kapitoly 11 Konfliktu záujmov,

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 – 2020.

 účastník súťaže nemôže byť subdodávateľom víťaza cenovej ponuky

11. Hodnotenie ponúk

- Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
  Najnižšia celková cena predmetu požadovaného záväzku s DPH 

- Predložený návrh bude možné zahrnúť do vyhodnotenia len v prípade, ak jeho obsah bude 
zodpovedať stanoveným podmienkam podľa bodu 8.

12. Lehota na oznámenie vybraného návrhu

Lehota na vyhlásenie výsledkov je najneskôr do 5 dní od vyhodnotenia cenových ponúk 
Vyhlasovateľ oznámi navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh. 
Ostatným navrhovateľom vyhlasovateľ písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy odmietol. 

13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo :

a) odmietnuť všetky predložené návrhy;
b) VO zrušiť;
c) predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu;
d) realizovať predmet obstarania iba v prípade, že poskytovateľ pomoci podpíše                   

s vyhlasovateľom zmluvu o poskytnutí NFP.

Za predloženie Vašej cenovej ponuky vopred ďakujem !

                    
                                                                                                       ................................................................

       Peter Ilčík 
                                                                                                           starosta obce Vrbová nad Váhom

Prílohy :

1. Výkaz výmer  - v elektronickej podobe ( formát exc.,CD) 
2. Návrh Kúpnej zmluvy – v elektronickej podobe  (formát word, CD) 
3. Projektová dokumentácia v pdf „ na CD )

Vrbová nad Váhom, 07. 11. 2017
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