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Výzva na predloženie ponuky. 

 

Obec Drahňov, Drahňov 154, 07674 Drahňov 
  
 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Drahňov, ako 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“) Vás žiadam o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

„Komunitné centrum Drahňov“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Obec Drahňov 

Sídlo: Drahňov 154, 07 674 Drahňov 

Štatutárny zástupca: Tibor Jasovský, starosta obce 

IČO: 00331503       

Tel.:  +421/056 63 95 388; +421/056 62 83 276 

E-mail: obec.drahnov@gmail.com 

Internetová stránka: www.drahnov.sk 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu.: SK45 5600 0000 0042 3298 8001       

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 
Poštou, osobne: PS Agentúra, s.r.o., Hálova 16, 851 01 Bratislava 

Elektronicky: info@psagentura.sk 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Ing. Peter Štefaňák, PhD. 

Ing. Lukáš Capcara 

4. Predmet obstarávania: 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia rodinného domu č. 58, 
parcela 131 na komunitné centrum. Komunitné centrum Drahňov. 
 
Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: 
SO 01 - Komunitné centrum 
SO 02 - Vodovodná a kanalizačná prípojka 
SO 03 - Elektrická prípojka NN 
SO 04 - Odberné plynové zariadenie 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): (uviesť podrobný opis) 
 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia rodinného domu č. 58, parcela 131 na komunitné centrum. 
Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: 

SO 01 - Komunitné centrum 
SO 02 - Vodovodná a kanalizačná prípojka 
SO 03 - Elektrická prípojka NN 
SO 04 - Odberné plynové zariadenie 

Stavebné práce budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer (Príloha č. 1 a 
2 Výzvy na predkladanie ponúk). 
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7. Predpokladaná hodnota zákazky:   

159 085,84 EUR bez DPH 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Miesto dodania: k. ú. obce Drahňov, par.č. 131, okr. Michalovce 

Termín dodania: 12 mesiacov 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

12 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Tvoria prílohu výzvy. 

11. Financovanie predmetu zákazky:  

Predmet zákazky bude financovaný z OP ĽZ, kód výzvy OPLZ-PO SC613-2016-2.  

12. Lehota na predloženie ponuky:  

25.01.2019, 12:00  

13. Spôsob predloženia ponuky  
Poštou, osobne, alebo formou e-mailovej komunikácie. Uchádzač predkladá ponuku na celý 
predmet zákazky. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  
Kritériom hodnotenia je celková cena za predmet zákazky v EUR. 
Úspešným uchádzačom verejného obstarávania sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka bude mať 
najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH. Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH uvádza iba celkovú 
cenu predmetu zákazky a skutočnosť, že nie je platiteľom uvedie v ponuke a v návrhu Zmluvy o 
dielo. 

Uchádzač vyplní prílohu č. 3 – návrh na plnenie kritérií. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe. 
Za písomnú ponuku sa považuje aj ponuka podaná elektronicky – formou e-mailovej komunikácie. 
Ponuku je možné predložiť najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej v bode 12.  
 
V prípade predkladania ponuky elektronicky – formou e-mailovej komunikácie: 
Ponuka sa doručí na e-mailovú adresu uvedenú v bode 2 Výzvy na predkladanie ponúk. 
Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tejto Výzve 
verejný obstarávateľ žiada predložiť ako súbory pdf. Doklady a dokumenty tvoriace ponuku musia 
byť predložené ako naskenované originály, pokiaľ nie je stanovené inak. Na každom dokumente, u 
ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia. Mail musí obsahovať označenie 
„Komunitné centrum Drahňov“ a tiež označenie uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla 
alebo miesta podnikania). 
 
V prípade predkladania ponuky osobne, alebo poštou: 
Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná obálka). Na 
obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
- adresa uvedená v bode 2 
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
- označenie „Komunitné centrum Drahňov“.  

 

Nepovoľuje sa predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. 
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- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu 
zákazky, napr.: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá, 

b. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. 
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb výpis z obchodného registra, u 
fyzických osôb výpis zo živnostenského registra, 

c. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

d. Ocenený výkaz výmer – príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk, 

e. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – príloha č. 3 Výzvy na 
predkladanie ponúk, 

f. podpísaný návrh Kúpnej zmluvy s doplneným návrhom na plnenie jednotlivých 
kritérií - príloha č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk, 

g. vyplnený a podpísaný písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov – príloha č. 5 
tejto výzvy (ak relevantné), 

h. Kópia ponuky (v prípade ponuky predkladanej v listinnej podobe), 

i. Elektronické vyhotovenie ponuky vo formáte pdf. (v prípade ponuky predkladanej v 
listinnej podobe). 

16. Jazyk ponuky: 

Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má 
tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia 
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem 
dokladov predložených v českom jazyku. 

17. Otváranie ponúk:  

25.01.2019 o 14:00 na adrese PS Agentúra, s.r.o., Hálova 16, 851 01 Bratislava. 

18. Postup pri otváraní ponúk:  
Účasť na otváraní ponúk bude umožnená splnomocnenému zástupcovi uchádzača, ktorý predložil 
ponuku v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 12 tejto výzvy. 
Splnomocnený zástupca osoby, ktorá nie je verejný obstarávateľ, ani obstarávateľ skontroluje 
neporušenosť ponúk, vyhodnotí ponuky a určí poradie úspešnosti ponúk. O výsledku hodnotenia 
ponúk budú uchádzači informovaní najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. 

19. Lehota viazanosti ponúk:  

31.12.2019  

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

Ing. Peter Štefaňák, PhD., info@psagentura.sk, +421 948681179 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Od úspešného uchádzača nebude verejný obstarávateľ požadovať ďalšie doklady. 

 
S úctou,  

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

Dátum, podpis, pečiatka 
 
Prílohy:  
Priloha č. 1 Projektová dokumentácia 
Priloha č. 2 Výkaz výmer 
Priloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 4 Návrh zmluvy 
Príloha č. 5 Súhlas so spracovanim osobnych udajov 
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