
Výzva na predkladanie ponúk 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov  
 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”)  
 
1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

 
Názov: 

 
Obec HRUŠOV 

  
 
Sídlo: 

 
049 43 Hrušov č. 5 

       
 
IČO: 

 
         00328308 

 
Zastúpený  : 

 
Gabriel Parti, starosta    

Kontaktné údaje pre verejné 
obstarávanie  : ER – STAVING s.r.o.   

 
2. KONTAKTNÁ OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA PRIESKUM TRHU 

 
Názov: 

 
ER -  STAVING  s.r.o.     IČO :  36 714 941 

 
Sídlo: 

 
Šafárikova   ul. 39, 048 01 Rožňava  

 
IČO: 

 
36 714 941  

 
Kontaktná osoba: 

 
Erika Szabadosová  

 
Tel./mob. kontakt: 

 
Tel.č.: 0905 921 307  

 
Mailová adresa: 

 
e-mail.: erstaving@gmail.com  

 
3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY 

Názov predmetu zákazky:  Rekonštrukcia sociálnych priestorov  MŠ v obci  Hrušov  
Druh zákazky:  

1. Stavebné   práce  
2. Tovary  

Zmluva   o poskytnutí dotácie  z dotácie  :   Bethlen Gábor Alap  a z prostriedkov  obce Hrušov.  
 
4. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je realizácia stavebných      prác podľa  vypracovaného   výkazu  výmer a špecifikácie   tovarov 
dodaných      do  priestorov materskej  škôlky. 
Opis predmetu   zákazky  : 

1.   Stavebné prác e budú pozostávať : 

• Oprava omietok, malieb 
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• Vybúranie  starých  obkladov, dlažieb a následná  pokládka nových dlažieb a obkladov 

• Výmena  starých   zdravoinštalačných  zariadení   za  nové   

• Oprava  rozvodov  vody 

• Výmena  starých  vykurovacích  telies  za  nové 

• Oprava  prahov, dverí  ,kľučiek 

• Dodávka  nových plávajúcich podláh  

• Realizácia  nových     malieb a náterov 

• Demontáž  a dodávka   svietidiel  

2. Dodávka   tovarov  do   materskej  školy  

• 1 ks   interaktívnej  tabule  s príslušenstvom 

• Pomôcky  na  telocvik   pre  deti MŠ 

• Skrinky, nábytok, stoličky  ( príloha špecifikácia )  
 
5. NOMENKLATÚRA (CPV) 

Hlavný slovník:  
45 00 00 00  Stavebné   práce  
39130000-2  Nábytok  

 
6. NUTS 

SK042 – Košický  kraj   
 
7. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmet zákazky  je   rozdelený  na  časti   
1. Stavebné práce 
2. Tovary 

Uchádzač môže  predložiť na  celý predmet  zákazky , alebo   samostatne na  ktorúkoľvek   jej   časti.  
 
8. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, PODMIENKY   FINACOVANIA 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov  získanej   z dotácie   a vlastných prostriedkov.  
Zhotoviteľovi  sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného 
platobného styku . Faktúra   za   realizované práce bude  uhradená   do  30 pracovných   dní  odo dňa jej  doručenia 

 
9. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA 

Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzavretie Zmluvy  o dielo     , 
v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
10. MIESTO A TERMÍN PLNENIA 

Miesto: Hrušov č.5, 049 43 Hrušov  
Termín zahájenia   prác : Odovzdanie   staveniska prebehne do   2 pracovných   dní   odo  dňa  nadobudnutia   
účinnosti  zmluvy .  Zmluva  nadobudne účinnosť nasledujúci   deň  po jej  zverejnení  
Realizácia  prác vrátane  dodania   dodávok   sa  môže realizovať   výhradne   počas   jarných   prázdnin t.j.:  
24.02.2018 -04.03.2018  

 



11. OBHLIADKA 
Pre   vypracovanie   kvalifikovanej  ponuky sa uchádzačom sa   odporúča   uskutočniť  miestnu  obhliadku   v objekt   
MŠ. 
Uchádzač  termín   miestnej   obhliadky   dohodne  min.   1 deň pre samotnou   obhliadkou   na  tel.   č.0905 935 
621  so   starostom obce p. Gabrielom Partim..  
Výdavky   spojené  s miestnou   obhliadkou znášajú   záujemcovia bez   akýchkoľvek  nárokov od  verejného   
obstarávateľa. 

 
12. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
13. CENA  A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

a) navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov; 

b) navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená (zaokrúhlená) s presnosťou na 2 
desatinné miesta; 

c) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
• sadzba DPH a výška DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH; 

d) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 

e) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto výzvy cenu celkovú a 
nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním celého predmetu zákazky; 

f) v prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH, platnú v čase 
predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je v súčasnosti sadzba vo výške 20% 
DPH, ako aj všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú 
predmetom fakturácie zahraničného uchádzača; 

 
14. PREDKLADANIE PONUKY 

a) ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo 
českom jazyku.  

 
15. ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY 

a) Titulný  list   ponuky s identifikačnými   údajmi   uchádzača  
b) Doklad podľa  § 32 ods.1.  písm. e) je oprávnený   dodať  tovar, uskutočňovať  stavebné práce  alebo 

poskytovať   službu     
- Výpis z OR - nie starší ako tri mesiace – nie starší ako tri mesiace  - postačuje  kópia 
- alebo Výpis zo Živnostenského registra – nie starší ako tri mesiace – postačuje  kópia 

c) § 33 Finančné a ekonomické postavenie  -   sa nevyžaduje  
d) § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť  -  sa nevyžaduje  

 
e) Vyplnené Prílohy.  

 
     Listinné dokumenty a doklady, ktoré sú vystavené uchádzačom, musia byť podpísané oprávnenou osobou 

uchádzača v súlade s oprávnením podpisovať za uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou, v prípade 
splnomocnenia sa vyžaduje aj predloženie splnomocnenia. 

 
 



16. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 
Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky 
Víťaznou   ponukou sa  stane   ponuka s najnižšou  ponukovou  cenou. Ďalej  sa  zoradí  poradie  . 
V prípade predloženia  jedinej  ponuky  sa  bude  skúmať  jej   prijateľnosť  u verejného obstarávateľa. 

 
17. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Do :  08.02.2018 do   11:00 hod.    
Otváranie obálok  sa   uskutoční bez   účasti   uchádzačov. 

 
18. MIESTO PREDKLADANIA PONÚK 

Uchádzač predloží ponuku v súlade  s bodom  15 tejto   výzvy  na  adresu   uvedenú  v bode 1   
Označenie obálky :  

1. Adresa odosielateľa 
2. Adresa  adresáta :   uvedená  v bode   1 
3. Názov  zákazky :   MŠ -  Hrušov , verejná   súťaž  „NEOTVÁRAŤ ! “   

Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná obálka)  
 
19. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY  BEZ  DPH  :   13 045,00 € 

1. Stavebná  časť  :      7 662,50 € 
2. Dodávka   tovarov :  5 383,00 € 

 
20. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY 

Dátum vyhotovenia: 29.01.2018 
Vypracovala: Erika Szabadosová 

 
21. PRÍLOHY VÝZVY 

  Prílohy  :    Výkaz   výmer  -   stavebná   časť  
                     Špecifikácia  tovarov   
                     Návratka 
                     Identifikačné údaje   uchádzača                  

 
22. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

   Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:  

• Doklad 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 ( originál);    

• Z dôvodu, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, bude dodávateľ povinný strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti Zmluvy o dotáciu     oprávnenými osobami a to  : Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

• Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 11 zákona 

• Uchádzač znáša  všetky  výdavky a náklady spojené s prípravou  a predložením ponuky sám, bez  
akéhokoľvek  finančného  nároku  vo  verejnému  obstarávateľovi.  

• Úhrada faktúr sa stanovuje  na   30 dní,  odo  dňa  doručenia   faktúry verejnému   obstarávateľovi.  
 

 
 
 



Príloha:  
 

Obec Hrušov IČO: 00328308  Hrušov 5, 04943 Hrušov 
 
 
 
 
 

NÁVRH  CENY 
 

Názov predmetu zákazky:  Rekonštrukcia sociálnych priestorov  MŠ v obci  Hrušov 
 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Áno  
 
Názov zadávateľa zákazky:  Hrušov č. 5, 049 43 Hrušov  
 
 
Uchádzač (názov a sídlo): ............................................................................................. 
 
IČO: .......................................... 
 
Platiteľ DPH:    ÁNO   -   NIE   (správne sa označí) 
 
 
 Kalkulácia ceny predmetu zákazky 

Položka Jednotková cena 
v EUR bez DPH DPH 

Celková  cena 
vrátane  DPH  

 
Časť I. Stavebná   časť  
   

 

Časť II. Tovary    
 

 
S P O L U 

    

 

 
 
 
V ................................ dňa ......................... 

 

 

          Podpis a pečiatka 

              oprávnenej osoby za uchádzač



 
Obec Hrušov IČO: 00328308  Hrušov 5, 04943 Hrušov 

 
 
 
 
Identifikačné   údaje   ( Návratka !  )   
 
 
Verejný  obstarávateľ:  
Obec HRUŠOV  
Sídlo:  Hrušov č. 5, 049 43 Hrušov  
 

Predmet zákazky  : Stavebné práce 
Tovary  

Názov zákazky :  
Rekonštrukcia sociálnych priestorov  MŠ 

v obci  Hrušov, dodávka zariadení 

    Postup podľa :     § 117  Zák. Č.  343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

 
I. Názov, sídlo uchádzača 

 
Obchodné meno : IČO : 

 
 
 
 
 
 
 

IČ DPH :  (DIČ)  

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Štatutárny zástupca : Tel.: 

Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. : 

IBAN :    

E-mail : 

Spoločnosť zapísaná  v registri Okresného   súdu :  ...... 

 

V......................................................, dňa...................................... 

 

          Podpis a pečiatka 

              oprávnenej osoby za uchádzača 
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