
 

Verejný obstarávateľ: Obec Kračúnovce, Kračúnovce č. 350, 08701 Giraltovce   

 

Predmet zákazky: Rekonštrukcia hygienických zariadení v ZŠ v obci 

Kračúnovce 

 

Zákazka:                             Zákazka s nízkou hodnotou  

 

Postup: Výzva na predkladanie cenových ponúk  

 

 

 

 

Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

Obec Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce ako verejný obstarávateľ 

podľa § 7 ods. 1 písm. d), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení, vyhlasuje súťaž na dodanie vyššie uvedeného predmetu zákazky.  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov a sídlo:  Obec Kračúnovce, Obecný úrad Kračúnovce č. 350   

Štatutárny zástupca:  František Mašlej, starosta obce 

IČO:    00322181 

DIČ:   2020777561 

Tel.:    +421 918 465 717 

e-mail:   kracunovce@stonline.sk 

Stránkové dni: pondelok – piatok od 7,30 hod. do 15,30 hod. 

Kontaktná osoba:   František Mašlej 

 

2. Názov predmetu zákazky: 

 

Rekonštrukcia hygienických zariadení v objekte telocvične v ZŠ 

Kračúnovce 
 

3. Opis predmetu zákazky: 

 

 Rekonštrukcia hygienických zariadení v ZŠ v objekte telocvične  je vyvolaná nevyhovujúcim 

stavom zariadení, kde došlo k zatečeniu stropov, morálnemu opotrebovaniu vodovodných 

a elektrických  rozvodov a odpadov. Nevyhnutné je tiež vybudovať časť priečok s osadením 

zárubní, výmena elektrických rozvodov a elektrospotrebičov, výmena keramickej dlažby 

a obkladov vrátane novej zdravotechniky a zariaďovacích predmetov. Pre komplexnú 

rekonštrukciu sa tiež vyžaduje vykonať hygienické nátery a maľby ako i výmeny dverí.  

 

4. Rozdelenie zákazky: Predmet zákazky tvorí jeden celok. Uchádzač predkladá cenovú 

ponuku za celý predmet zákazky. 

 

5. Možnosť predloženia variantných riešení:  Nie 
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6. Miesto realizácie predmetu zákazky: Intravilán obce Kračúnovce. Jedná sa o rekonštrukciu 

hygienických zariadená v telocvični ZŠ.  

 

7. Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 15. 08.2019, najneskôr do 14:00 hod.  

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:  maximálne do 14 776,27 EUR bez DPH.  

 
9. Obchodné podmienky financovania  predmetu zákazky: 
 

9.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Kračúnovce formou refundácie. 

9.2. Poskytovanie stavebných prác bude na základe zmluvy o dielo. 

9.3  Cena za poskytovanie predmetu zákazky bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v Prílohe          

       č. 1 tejto výzvy. Ceny budú uvedené v eurách (€) a kalkulované vrátane aktuálne platnej     

       výšky DPH, colných sadzieb a všetkých nákladov  s dodávkou materiálu. Cena predmetu      

       plnenia je maximálna a konečná.     

9.4 Lehota splatnosti faktúr: je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry  

      objednávateľovi po dodaní služby jednotlivých etáp postupu zadávania zákazky. Ak bude     

      mať faktúra vady daňového dokladu, bude vrátená poskytovateľovi a lehota splatnosti      

      faktúr 14 dní začne plynúť od doručenia opravenej faktúry.  

 

10. Obsah cenovej ponuky: 

 

10.1 Cenová  ponuka musí obsahovať doklad o oprávnení poskytovať stavebné práce (kópia): 

   -  živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba –        

      podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ), 

   -  výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba –     

      podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), 

   -  iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr. doklad o    

      zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 

 

10.2 Návrh na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 tejto výzvy, podpísaný osobou oprávnenou           

      konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo zastupujúcou      

      osobou uchádzača, ktorá je oprávnená zastupovať uchádzača na základe dokladu,            

      ktorého kópia musí byť súčasťou ponuky. 

 
11. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: 
 

 
Pre daný účel stanovuje verejný obstarávateľ nasledovné kritérium na vyhodnotenie cenových 
ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky 

definovaný v tejto výzve.  

Návrh na plnenie daného kritéria oslovený subjekt predloží v rámci tejto výzvy vyplnenie 

prílohy č. 2 tejto výzvy.  

 

12. Lehota a miesto na predkladanie cenovej ponuky: 

 

Oslovený subjekt (uchádzač) predloží jednu cenovú ponuku elektronicky na email: 

kracunovce@centrum.sk vrátane požadovaných dokladov a dokumentov a prílohy č. 2 

skenovaných vo formáte .PDF, .JPEG a pod., resp. poštou.  
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Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk do 15.08.2019  do 14,00 hod. 

V predmete e-mailu označte heslo súťaže: „ Rekonštrukcia chodníkov“ NEOTVÁRAŤ ! 

 

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.08.2019. 

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa – vyhodnotenie cenových ponúk pri ich 

využití pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou: 

 
Do procesu vyhodnocovania cenových ponúk zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
budú zaradené len cenové ponuky oslovených subjektov, ktoré dali súhlas s využitím 
predloženej cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou a splnili 
požiadavky a podmienky uvedené v tejto výzve.  

 

Oslovené subjekty pre daný účel majú postavenie uchádzača.  
 

Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači e- mailom oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia cenových ponúk.  

 

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh zmluvy o dielo na poskytnutie predmetu 

zákazky.  

 

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 budú z iných dôvodov 

neprijateľné.  

 

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní 

znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez 

ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní 

stanovené formálne pravidlá procesu a postupu ich zadávania a verejný obstarávateľ pri 

zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie 

predmetu zákazky a jeho zadanie boli primerané jeho kvalite a cene, všetko za dodržania 

základných princípov verejného obstarávania a podpory riadnej hospodárskej súťaže.  

 

Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou pre oslovené hospodárske subjekty- 

predkladateľov cenovej ponuky - uchádzačov, nevyplývajú na základe predloženej cenovej 

ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy, vystavenie objednávky, alebo na plnenie 

predmetu zákazky, ani na úhradu nákladov spojených s jej predložením.  

 

Za zaslanú a poskytnutú cenovú ponuku Vám vopred ďakujeme. 

Kračúnovce, dňa: 08.08.2019  

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

                                                                      František Mašlej, starosta obce 


