
V Ý Z V A 
 na predloženie cenovej ponuky 

 
podľa §117 zákona  z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
N á z o v:   Obec Moravský Svätý Ján 
Adresa:   Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský Svätý Ján  
Štatutárny orgán: Anton Emrich - starosta 
Telefón:   + 421 905 814 399  
E-mail:   starosta@obecmsjan.sk 
IČO:    00309885  
 
Kontaktná osoba/miesto pre informácie k procesu verej.obstarávania:  

 
EURO tender SK, s.r.o. 

   Kominárska 141/2-4, 831 04 Bratislava 
   Ing. Pavel Hulín - konateľ 
   +421 908 772 640  
   e-mail: info@eurotender.sk  
 

2. Názov predmetu zákazky:  

Rekonštrukcia zdravotného strediska  – Výmena výpní vonkajších otvorov 

 

Druh zákazky:  stavebné práce 

 

3. Typ zmluvy:  

Zmluva o dielo 

 

4. Opis predmetu zákazky:   

Predmetom tejto zákazky je výmena výplní vonkajších otvorov na zdravotnom 

stredisku v obci Moravský Sv. Ján. Staré okná a dvere budú demontované , rámy 

sa vybúrajú a stav. odpad sa odvezie a uloží na skládku. Nainštalujú sa nové 

plastové okná a dvere. Práce pozostávajú aj z murárskych prác ako vyrovnanie 

ostenia a zapucovanie a klampiarksych prác vonkajších parapetov a dodávky 

a montáže vnútorných parapetov.  

Tepelnotechnické vlastnoti: 

Súčiniteľ prestupu tepla skla max. Ug= 1,0 W/m2K (platí pre okná aj dvere) 

Súčiniteľ prestupu tepla rámu a krídla max. Uf= 1,0 W/m2K (platí pre okná aj 

dvere). 

Podrobne viď výkaz výmer v Prílohe č. 1 - Formulár cenovej ponuky. 

CPV: 44221000-5 Okná, dvere a súvisiace prvky 45421100 - 5 Montáž dverí a 

okien  

 

mailto:info@eurotender.sk


Uchádzač v prípade využitia ekvivalentných produktov/výrobkov upraví 

konkrétny názov/značku v rámci opisu položiek v Prílohe č.1 – Formulár cenovej 

ponuky. 

5. Miesto uskutočnenia stavebných prác:  

Zdravotné stredisko č.11, 908 71 Moravský Sv Ján 

6. Možnosť predloženia ponuky: na celý predmet zákazky 

7. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

8. Lehota uskutočnenia prác: 60 dní od odovzdania staveniska  

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 23 097,17 EUR bez DPH 

10. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

11. Obhliadka miesta:  nepovinná, 3.7.2018/4.7.2018 individuálne po dohode 
s kontaktnou osobou zadávateľa Antonom Emrichom (starosta).  

12. Lehota na predloženie ponúk:  9.7.2018, do 10:00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  
Adresa: Obec Moravský Svätý Ján, OÚ Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský 
Svätý Ján  

 

13. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 

14. Miesto, dátum a  čas otvárania ponúk: 9.7.2018 o 11:00 hod.,  

Adresa: Obec Moravský Svätý Ján, OÚ Moravský Svätý Ján 803, 908 71 Moravský Svätý 
Ján , e-mail: starosta@obecmsjan.sk 

 

15. Podmienky účasti uchádzačov 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukáže 
predložením dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazy (napr. výpis zo živnostenského registra alebo 
obchodného registra, príp. iný ekvivalentný doklad) – postačí prostá fotokópia.  

Hospodársky subjekt (HS) môže preukázať splnenie tejto podmienky účasti 
zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov (tzn. ak je zapísaný v 
predmetnom zozname s potrebnými údajmi nemusí predkladať žiadny doklad v 
ponuke). Verejný obstarávateľ  uzná aj rovnocenný zápis.  

Ak uchádzač nesplní podmienku účasti podľa tohto bodu výzvy na súťaž, bude 
z verejného obstarávania vylúčený.  

16. Požiadavky na spracovanie cenovej ponuky 

a) uchádzač predloží cenovú ponuku podľa Prílohy č.1 – Formulár cenovej 
ponuky, kde celková cena bude vypracovaná v EUR s DPH za predmet 
zákazky v súlade s bodom 4 tejto výzvy a bude zahŕňať všetky náklady 
s predmetom plnenia ak nie je uvedené inak.  
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- cena v eurách bez DPH 
- sadzba DPH v % a výška DPH v eurách  



- cena celkom v eurách vrátane DPH 

Ceny musia byť konečné a platné do lehoty dodania a fakturácie prác.  

Posudzovaná bude celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Ak nie je 
uchádzač platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v cenovej ponuke. 
Zaokrúhľovanie položkových cien bude na 2 desatinné miesta. 

b) Ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe a doručiť prostredníctvom 
pošty, kuriérom, osobne alebo e-mailom najneskôr do uplynutia lehoty 
stanovenej v bode 12 tejto výzvy. V prípade doručenia inak ako e-mailom, 
ponuka by mala byť doručená v nepriehľadnom uzatvorenom obale (napr. 
nepriehľadná obálka), ktorý by mal byť označený údajmi: 

- Adresa verejného obstarávateľa   
- Adresa uchádzača (obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania) 
- Označenie: „Súťaž– neotvárať“ 

Heslo: „Okná zdravotné stredisko MSJ“ 

17. Podmienky realizácie zmluvy (treba zapracovať do návrhu zmluvy o dielo): 

a) Právo faktúrovať za riadne vykonané stavebné práce vzniká zhotoviteľovi na 
základe skutočne vykonaných prác na základe odsúhlaseného a písomne 
potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác oprávnenými osobami 
zmluvných strán.  

b) Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa doručenia.  

c) V prípade ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela z dôvodov na strane 
Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,03% Ceny diela za každý začatý deň ktorý je Zhotoviteľ v omeškaní.  
 

d) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle príslušných právnych 
predpisov. Pri omeškaní Objednávateľa s úhradou faktúry vystavenej 
Zhotoviteľom zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 
0,03 %  z fakturovanej sumy za každý kalendárny deň omeškania.  
 

e) Ostatné obchodné podmienky v tejto výzve neupravené budú v návrhu Zmluvy 
o dielo, ktorý predoží úspešný uchádzač.  

 
f) Zmluvné podmienky zhotoviteľa nesmú byť v rozpore so  zadávacími 

podmienkami tejto výzvy, projektovou dokumentáciou a súvisiacimi podkladmi. 
Návrh zmluvu o dielo bude obsahovať štandardné zmluvné podmienky 
prislúchajúce predmetu zákazky a budú v súlade s obchodným zákonníkom 
SR. Zmluvné podmienky zhotoviteľa nesmú ekonomicky znevýhodňovať 
verejného obstarávateľa. 
 

18. Obsah ponuky  

a) Cenová ponuka podľa Prílohy č. 1 - Formuár cenovej ponuky (xls. súbor) 
za predmet zákazky spracovaná podľa  bodu 4 v súlade s bodom 16 tejto 
výzvy. Doklad bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. 
Postačí prostá fotokópia. 

b) Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce predmetu zákazky, 
napr.: výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra, príp. 



iný ekvivalentný doklad).  Postačí prostá fotokópia aktuálneho výpisu vo 
vzťahu k zapisovaným údajom. 

c) Technické podklady (prospektové materiály) k oknám a dverám. Môžu 
byť predožené  katalógové listy, opisy, technické listy alebo iná 
adekvátna technická dokumentácia, preukazujúce základné 
charakteristické vlastnosti uvedneých produktov ponúkaných 
uchádzačom. Akceptujú sa aj iné ekvivalentné doklady vydané výrobcom 
resp. inou oprávnenou osobou. Z tech. podkadov musí vyplývať hrúbka 
profilu, typ profilu, parameter súčiniteľ prestupu tepla skla Ug a Uf pre 
rám (rám+krídlo). Postačí prostá fotokópia. 

19. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena  

(celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH). 

20. Ďalšie informácie 

a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postup obstarávania zrušiť v prípade 
zmeny okolností za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný 
obstarávateľ so zrušením zákazky oboznámi uchádzačov s  uvedením dôvodu 
zrušenia. 

b) Prípadné otázky môžete včas adresovať (najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty 
na predkladanie ponúk) písomne, odporúčame e-mailom na kontaktnú osobu 
v úvode výzvy. Zodpovedané budú najneskôr nasledujúci deň odo dňa prijatia. 
Preferuje sa e-mailová forma komunikácie pre tento účel. 

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje  právo na zmenu, resp. doplnenie informácií 
uvedených v tejto výzve najneskôr 2 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk).  

d) Verejný obstarávateľ v prípade nejasností v  ponukách môže požiadať 
o vysvetlenie, resp. doplnenie ponúk. Uchádzač musí doručiť vysvetlenie resp. 
doplnenie do 2 prac. dní odo dňa doručenia požiadavky. Vysvetlením ponuky 
nemôže prísť k jej zmene . Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie 
zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

e) Preferuje sa e-mailová forma komunikácie pre tento účel. 

f) Všetky doklady v ponuke sa predkladajú ako originály alebo ich úradne overené 
kópie ak nie je uvedené inak. 

g) Uchádzači budú oboznámení s výsledkom verejného obstarávania do 3 prac. 
dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia ponúk. 

h) Všetky náklady s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač. 

i) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že doručená ponuka môže byť 
zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým 
podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky 
náležitosti definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky a bola 
predložená v lehote určenej vo výzve na predloženie cenovej ponuky. 

j) Ukončenie vyhodnotenia predložených ponúk bude do 3 prac. dní odo dňa, 
kedy uplynula lehota na predloženie ponúk. V odôvodnených prípadoch (napr. 
pri vysvetľovaní ponuky a pod.) bude uvedená lehota primerane predĺžená.  
 



k) Úspešný uchádzač doručí do 3 prac. dní odo dňa doručenia oznámenia 
/informácie o prijatí ponuky na základe vyzvania podpísanú zmluvu o dielo v 
požadovanom počte 4ks. V prípade ak úspešný uchádzač nedoručí zmluvu 
bude sa to považovať za neposkytnutie súčinnosti a vyzvaný na podpis zmluvy 
bude druhý uchádzač v poradí. 

 
21. Dátum zverejnenia na webovej stránke obce: 27.6.2018 
 

 
V Bratislave dňa 27.6.2018    

 
V zastúpení za obec Moravský Svätý Ján 
 

Ing. Pavel Hulín, v.r. 
................................... 

       Ing. Pavel Hulín 
     konateľ 
     EURO tender SK, s.r.o.            

 

 

 

 

 

Príloha č.1 – Formulár cenovej ponuky  

 


