
 

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  CENOVÝCH  PONÚK 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

1.Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                            Obec Korňa  

Druh obstarávateľa:    Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO (obec)  

Sídlo:                              Obecný úrad Korňa č. 517, 023 21 Korňa 

Štatutárny zástupca:    Štefan Belko    

IČO:                               00314064 

Telefón:                          041/4356214 

E-mail:                           oukorna@stonline.sk 

Web:                               www.korna.sk 

2. Názov zákazky:         

Rekonštrukcia – Obecná knižnica Korňa 

3. Druh predmetu  obstarávania:   

Stavebné práce 

4. Kód CPV:   

45000000-7, 45400000-1, 45422000-1, 45421000-4 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:   

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v cene 11.859,90 EUR bez DPH 

6. Financovanie predmetu zákazky:   

Rozpočet obstarávateľa 

- Finančné prostriedky budú vyplatené  na účet zhotoviteľa (úspešného uchádzača)  na 

základe vystavenej faktúry. 

- Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom na adresu určenú 

objednávateľom do  10-tich dní od dokončenia predmetu zmluvy, splatná do 30 dní od 

doručenia. 

 

Adresa, na ktorú bude faktúra doručená:  

Obecný úrad Korňa, Korňa č. 517, 023 21 Korňa 

IČO: 00314064 

Bankové spojenie: IBAN: SK57 5600 0000 0054 0732 1001 Prima banka Slovensko, 

a.s. pobočka Čadca. 

 

http://www.korna.sk/


 

7. Výstup verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo bude zhotovená verejným obstarávateľom po vyhodnotení ponúk. 

8. Podrobný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa priloženého výkazu výmer. 

Ide o :  

-  Kompletná nová podlaha- nášlapná vrstva laminátová odolná podlaha + podkladové vrstvy 

so zateplením 

- nový podhľad – zavesený minerálny kazetový podhľad 

- nové povrchové úpravy – maľby a nátery 

- výmena vykurovacích telies, ventilov, termohlavíc  

- kompletné nové zariadenie a vybavenie – knižnice = knižničné regály, stoly, stoličky, 

kancelárske vybavenie a zariadenie- nábytkové- viď grafická časť 

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Miesto: Obecný úrad v Korni, Vyšná Korňa č. 517, 023 21 Korňa 

Termín: do 30.08.2018 

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

Lehota na uskutočnenie stavebných prác: od 06.07.2018 do 30.08.2018 

11. Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Podklady sú súčasťou výzvy 

CD – Výkaz výmer (slepý), scan grafická časť 

12. Lehota na predloženie ponuky:  

29.06.2018 do 09:30 

13. Miesto predloženia ponuky:  

V prípade osobného podania, je potrebné doručiť ponuku na adresu uvedenú v bode 1 týchto 

súťažných podkladov  

14. Spôsob predloženia ponuky:  

poštou, osobne 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 

ponúk: najnižšia cena v EUR bez DPH 

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Uchádzač pošle svoju ponuku/odovzdá osobne v 1 vyhotovení, v zalepenej obálke s názvom 

„Súťaž Korňa - Rekonštrukcia – Obecná knižnica Korňa“. Ponuka bude v slovenskom 



jazyku a bude obsahovať opisné údaje prác a tovaru spolu s cenovou ponukou. Obec Korňa 

požaduje od uchádzača obhliadku miesta.  

Uchádzač vo svojej ponuke uvedie  cenu  za celkovú dodávku a realizáciu zákazky 

 S podmienkami uvedenými v bode  6) musí úspešný uchádzač súhlasiť. 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

Výpis z OR. Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako cena celkom 

bez DPH, výška a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH.  

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti. 

 

a) Identifikačné údaje uchádzača  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi 

podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako 

fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom 

tejto zákazky. 

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  

presne špecifikovať podľa určených kritérií  

c) Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať     

stavebné práce  

U právnických osôb napr.: výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr.: výpis zo 

živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe 

zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa  

17. Otváranie ponúk: 

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 02.07.2018 o 15:00hod v priestoroch 

Obecného úradu Korňa – kancelária starostu. 

 

18. Postup pri otváraní ponúk:   

 

 Neverejné 

 

19. Lehota viazanosti ponúk: 30.09.2018  

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Štefan Belko +421 908 929 405 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu 

verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk.  

2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému 

uchádzačovi v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku 

prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.  



3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok:  splnil všetky 

podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.  

4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 

obstarávanie zrušiť v prípade ak: 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 

v tejto výzve; 

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 

 nebude predložená ani jedna ponuka. 

5) Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 

obstarávaní.  

6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

 

Príloha :  

- Výkaz výmer v elektronickej podobe, scan grafická časť 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štefan Belko 

 starosta obce 

 


