
  

                                                           
Výzva na predloženie ponuky 

(zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác) 

 
„Zníženie spotreby energie administratívnej budovy“ 

 
Obec Chminianska Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva 
v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na „Zníženie spotreby energie administratívnej 
budovy“. 
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzači, ktorých verejný obstarávateľ osloví na predloženie cenovej 
ponuky touto výzvou a ktorí predložia cenovú ponuku  nie sú oprávnení uplatniť v danom postupe 
zadávanie zákazky revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní a nevyplývajú im z predloženia 
cenových ponúk žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky ani iné finančné nároky 
na úhradu nákladov spojených s vyhotovením a predložením cenovej ponuky. 

 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Obec Chminianska Nová Ves 
 Zastúpený: Mgr. Peter Konečný – starosta obce 
 Adresa: Obecný úrad, Školská 30, 082 33 Chminianska Nová Ves 
 IČO: 00327140 
 DIČ: 2020543162 
 e-mail: obecchmin.n.ves@stonline.sk 
  

2.  Opis predmetu obstarávania: 
Predmetom zákazky je komplexné zateplenie existujúceho objektu administratívnej budovy 
z dôvodu nesplnenia minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy. 
Bližšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii, ktoré tvoria prílohu 
výzvy. 

  

3.  Miesto plnenie predmetu zákazky: Obec Chminianska Nová Ves 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky: 68 946,39 € bez DPH 

5.  Rozdelenie na časti: Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky  
 

6.  Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:  
do troch mesiacov od zadania zákazky 
 

7. Financovanie zákazky: Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa a zo 
štrukturálnych fondov - OP KŽP Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch. 
 

8.  Podmienky účasti: 
Osobné postavenie:  
Uchádzač musí splniť všetky podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 343/2015 Z. z.  
 

 Ekonomické postavenie: Nepožaduje sa 
 
 Technická alebo odborná spôsobilosť: Nepožaduje sa 
 

9.  Požiadavky na obsah ponuky: 
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- Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, dodávať tovar alebo poskytnúť službu,  
- Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 1) 
- Uchádzačom ocenený výkaz výmer - rozpočet. Cena musí byť uvedená ako cena celkom za daný 

predmet zákazky s DPH a uvádza sa v Eurách. 
- Návrh ceny na celý predmet zákazky. Cena musí byť uvedená ako cena celkom za daný predmet 

zákazky s DPH a uvádza sa v Eurách. 
- Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie v návrhu na plnenie kritérií. 

 
10.  Kritériá na hodnotenie ponúk:  Najnižšia cena v € spolu s DPH. 

Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena za predmet zákazky uvedená v ponuke 
uchádzača. Ak uchádzač je platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH. Ak uchádzač nie je 
platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena celkom. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý 
ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky. 

 
11.  Podmienky predkladania ponuky: 

Poštou, resp. osobne: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov 
alebo e-mailom: galbava@tenderteam.sk   
s označením obálky, resp. predmetu e-mailovej správy „Admin. budova Chminianska Nová Ves, 
PONUKA – neotvárať“: 
v lehote na predkladanie ponúk: 07.11.2016 do 09:00 hod. 

 
  

12.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
- Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk, nebudú 

predmetom skúmania, posudzovania a vyhodnocovania v rámci zadávania predmetnej zákazky, 
a budú záujemcom vrátené neotvorené, pokiaľ bude známa spiatočná adresa. 

- Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorej postup a proces zadávania  nie je vzhľadom na 
jej finančný limit definovaný a upravený  v zákone o verejnom obstarávaní postupuje tak, aby 
vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, všetko 
v súlade s princípmi verejného obstarávania a podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní. 

- Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená 
v slovenskom jazyku.  

- Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, musí byť 
predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v  obsahu 
predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v 
českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka. 

- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a vyzvanými subjektmi sa uskutoční písomne 
prostredníctvom pošty, osobným doručením, elektronicky alebo ich kombináciou. 

- Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta plnenia zákazky. Termín 
obhliadky je potrebné dohodnúť telefonicky vopred. 

- Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými 
osobami. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných prostriedkov odstúpiť 
od zmluvy. 

 
 
V Chminianskej Novej Vsi, 26.10.2016 
 
S pozdravom 
 
 
             Mgr. Peter Konečný 
             starosta obce 
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Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritérií 

 
CENOVÁ PONUKA 

 
 
 
Názov zákazky:   Zníženie spotreby energie administratívnej budovy 

 
Obchodné meno:  
Sídlo dodávateľa:          
Oprávnená osoba:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Email:  
Telefón:  
 

 
 

Názov zákazky Celkom  
bez DPH 

výška DPH Cena celkom 
s DPH 

Zníženie spotreby energie administratívnej 
budovy 

   

 
*sme/nie sme platcami DPH 
 
 
V ..................., dátum:  
 
      
 
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:  
 
 
 
Podpis a pečiatka: 
 
 
 
*nehodiace sa škrtnite 


