
Výzva na predloženie cenovej ponuky
na predmet zákazky

„Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Brezina“

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

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
    Názov:                            Obec Brezina v zastúpení : Magdaléna Balogová –  starostka
   Sídlo:                              Brezová 151/32, 076 12 Brezina
    IČO:                                00 331 384
    Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Magdaléna Balogová

Kontaktné miesto: Obecný úrad Brezina
 Telefón:      +421 056 / 679 12 32 

E-mail:                            obecbrezina@slovanet.sk      
Web:          www.obecbrezina.sk  

2. Predmet zákazky 
2.1 Názov zákazky:  „Rekonštrukcia Kultúrneho domu obci Brezina“

    2.2  Druh zákazky: zákazka podľa § 117 na uskutočnenie stavebných prác
    2.3  Typ zmluvy: Zmluva o dielo

3. Miesto a  termín dodania predmetu zákazky
    3.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Kultúrny dom v obci Brezina, umiestnený na pozemku

registra C-KN parc. č. 631,632 v k.ú. Brezina 
    3.2 Termín dodania predmetu zákazky:    do 4 mesiacov od protokolárneho odovzdania a

prevzatia staveniska 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah
4.1  Predmetom zákazky je  rekonštrukcia  objektu  kultúrneho  domu na  Ulici  Brezová  151/32

v obci Brezina umiestneného na pozemkoch registra C-KN parc. č. 631, 632 v k.ú. Brezina.
Stavebné  práce  na  rekonštrukcii  budú  pozostávať  z búracích  prác  dlažieb,  vybúrania
kovových zárubní, úprav povrchov podláh, stien, montáže tepelnej izolácie stropov, výmeny
plynového  potrubia,  demontáže  a montáže  plynového  vykurovacieho  telesa,  vrátane
vykurovacej techniky, montáže malej úpravne vody, montáže rozvodných potrubí ústredného
kúrenia,  osadenia  merania  a regulácie,  osadenia  závesných  dvojvrstvových  podhľadov,
osadenia plastových dverí, montáže dlažieb a drevených podláh, malieb, náterov , osadenia
nových svietidiel.
Podrobný rozsah predmetu zákazky je stanovený vo výkaze výmer, ktorý je prílohou výzvy.

4.3 Predmet zákazky bude financovaný z dotácie PRV, opatrenie 7, podopatrenie 7.4.
4.2  Predpokladaná hodnota zákazky: 124 908.12 € bez DPH 

5. Predkladanie  ponúk
    5.1  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
    5.2  Lehota   na   predloženie  ponúk  je   určená   do 27.11.2017 do 12:00 hod. 
    5.3   Ponuky    sa   doručujú   v   listinnej    podobe   v   uzatvorených obálkach a označujú sa  

„Rekonštrukcia kultúrneho domu - PONUKA – NEOTVÁRAŤ!“.
    5.4   Adresa, na ktorú sa majú  ponuky  doručiť:  Obecný úrad Brezina, Brezová 151/32, 076 12 

Brezina,  alebo elektronickou poštou na adresu obecbrezina@slovanet.sk   .
V prípade, že  uchádzač predloží ponuku prostredníctvom  poštovej zásielky, rozhodujúci je
termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. V prípade elektronického doručenia je
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termín doručenia uvedený v správe o doručení. V prípade osobného  doručenia uchádzači
odovzdajú  ponuku  v prijímacej  kancelárii  obecného  úradu  v Brezine,  ktorí  túto  ponuku
potvrdia  s dátumom a časom doručenia.

6. Lehota viazanosti ponuky: cenové ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk  
    stanovenej do 30.06.2018.

7. Obhliadka staveniska
    7.1  Verejný obstarávateľ nepožaduje obhliadku miesta predmetu zákazky. 

8. Podmienky účasti záujemcov
     8.1  Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32,  ods.1 písm. e) zákona o verejnom
            obstarávaní, t. j. musí preukázať, že: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné   
            práce  alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač
            ponuku.
     8.2  Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32, ods. 1, písm. h) zákona o verejnom
           obstarávaní, t j. musí preukázať, že: mu nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané
          závažné porušenie profesijných povinností, medzi ktoré patrí aj porušenie zákazu nelegálneho
           zamestnávania.

9. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
     9.1  Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie
            kritérií a rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH  
            bude posudzovaná cena celkom.

10.Obsah ponuky
    10.1  Ponuka musí obsahovať:
            -  Vyplnený návrh na plnenie kritérií – príloha č. 1
            -  Nacenený výkaz výmer.
            -  Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32, ods. h) – príloha č. 2
            -  Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
            ktorý zodpovedá predmetu zákazky – originál, fotokópia, alebo internetový výpis v čase
            podávania ponuky. Doklad musí odrážať skutkový stav v čase, v ktorom uchádzač predkladá
            ponuku.
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
     11.1  Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení  s  výsledkom   
              vyhodnotenia.

11.2 S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo.
11.3 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, alebo vyššie   

ako predpokladaná hodnota zákazky.
      11.4 Všetky výdavky spojené s  prípravou,  predložením  dokladov a predložením cenovej   
              ponuky   znáša   výhradne   uchádzač    bez   finančného   nároku   voči      verejnému 
              obstarávateľovi. 
12. Podmienky vykonania zákazky

12.1   V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustaveniami § 8a
zákona  č.  365/2004  Z.  z.  o  rovnakom  zaobchádzaní  v  niektorých  oblastiach  pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) verejný
obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce
sa sociálnych hľadísk pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020.



12.2   Počas doby realizácie zákazky, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre
realizáciu  danej  zákazky,  zhotoviteľ  v  takomto  prípade  zamestná  na  realizáciu  predmetnej
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky ( obec, okres, VÚC). Môže
sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, ( či už dobu určitú, alebo neurčitú), o
dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod. 

12.3  Ak je verejný obstarávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít  2013, kde populácia
Rómov je  15% a viac,  je  zhotoviteľ  v prípade  podľa bodu 12.2 povinný uplatniť  sociálne
hľadisko týkajúce sa inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.  
Bližšie informácie k uplatneniu sociálneho aspektu a ostatné podmienky vykonania zákazky
budú uvedené v zmluve o dielo.

Osoba zodpovedná za vykonanie VO: Ing. Iveta Verešová, kontakt: +421915840268.

V Brezine, dňa 20.11.2017

       Magdaléna Balogová 
                                                    starostka



Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritérií

Cenová ponuka

Názov zákazky: 

„Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Brezina“

Obchodné meno a sídlo záujemcu
/ uchádzača
IČO

DIČ / IČ DPH

Štatutárny zástupca

Email

Telefón / Fax

Názov zákazky
Celkom 
bez DPH

Výška  
DPH

Cena celkom
s DPH (€)

Rekonštrukcia kultúrneho 
domu v obci Brezina

*sme/nie sme platcami DPH

V ..................................., dátum 

    
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: 

Podpis a pečiatka:

*nehodiace sa škrtnite



Príloha č. 2 
Čestné vyhlásenie uchádzača 

Uchádzač: (Obchodný názov, sídlo), IČO: 

Čestné vyhlásenie uchádzača 

podľa § 32 odsek (1), písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Ja, dolu podpísaný štatutárny orgán uchádzača: 

Meno a priezvisko: ...................................................... 

(obchodný  názov  uchádzača)..............................................................................................................
sa  nedopustil  v  predchádzajúcich  troch  rokoch  od  vyhlásenia  alebo  preukázateľného  začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, medzi ktoré patrí aj porušenie
zákazu nelegálneho zamestnávania, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať a
som si plne vedomý následkov v prípade dokázania nepravdivosti tohto čestného vyhlásenia. 

V                          , dňa:

                                                                                              …................................................
                                                                                                            podpis


