
Výzva na predloženie ponúk 
Podprahová zákazka (práce) 

 

                                  

1. Identifikácia  verejného obstarávateľa: 

 

Názov: Obec Petrovce 

IČO: 00 332 674 

Štatutár: Ing. Michal Peter, starosta obce 

Kontaktná osoba: Ing. Michal Peter, starosta obce 

Adresa : Obec Petrovce, Obecný úrad Petrovce č. 89,  094 31 Hanušovce n/T  

      Telefón/mobil : 054 445 23 21, 0903 215 797        

Elektronická pošta: obecpetrovce@stonline.sk 

 

2. Miesto dodania: 

Obec Petrovce 

 

3. Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:  

      Mgr. Vladimír Novák - odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie 

      Reg. číslo: U0074-042-2001 

  

 

4. Druh zákazky: 

     Zadanie podprahovej zákazky na stavebné práce. 

 

 

5. Predmet zákazky:  

    „Bytový dom Petrovce – 8 Bytových jednotiek – Rekonštrukcia a nadstavba “ 

 

 

6. Celkový objem finančných prostriedkov: 

      Max. 275 531,00 € bez DPH.  

 

 

7. Finančný zdroj:  

Predmet obstarávania bude financovaný zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. 

 

 

8.   Kód obstarávania: (Spoločný slovník obstarávania CPV) 

      Hlavný predmet obstarávania: 45211340 – 4 Stavebné práce na objektoch  

      viacbytových budov. 

 

 

9.   Súťažné podklady možno získať na adrese:  
      Uvedenej v bode 1, tejto výzvy. 

 

10. Úhrada za súťažné podklady:  

       Nie    



                                                                                                                

11. Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:  
 

Súčasťou súťažných podmienok je návrh  Zmluvy o dielo podľa obchodného zákonníka, ktorý 

uchádzač doplní obchodnými údajmi v zmysle súťažných podkladov a výzvy záujemcom, 

zverejnenej na internetovej stránke verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ určuje 

minimálny zoznam zmluvných podmienok do ktorých premietne nasledujúce základne 

zmluvné podmienky: 

 

11.1 Obsah zmluvy:      

  Určenie zmluvných strán 

  Predmet plnenia zmluvy 

  Právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzaviera 

  Čas a miesto plnenia  ( harmonogram plnenia zmluvy ) 

  Cena  

  Platobné podmienky  

  Podmienky uskutočnenia prác    

  Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy 

  Zmluvné pokuty 

  Náhrada škody 

  Riešenie sporov 

 

11.2 Do základných zmluvných podmienok uvedených podľa bodu  1.11,   

  je záujemca povinný zahrnúť  tieto zmluvné podmienky: 

- Predpokladaný  termín splnenia predmetu zmluvy je do 12 mesiacov od podpisu zmluvy.  

Termín 12 mesiacov  je v závislosti na dĺžke trvania procesu verejného obstarávania  

a overenia verejného obstarávania Riadiacim orgánom. Presný termín  bude uvedený 

v zmluve.  

- Záujemca bude fakturovať predmet zákazky postupne po protokolárnom odovzdaní časti 

predmetu zákazky.  

- Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúru zhotoviteľom je do 30 dní od jej  

doručenia objednávateľovi. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania stavby alebo  

nerealizovania časti stavby , nebude záujemca fakturovať vôbec.   

- Sankčné podmienky - úroky z omeškania môžu byť zahrnuté do zmluvy len   

v súlade   s ustanoveniami Obchodného zákonníka a maximálne vo výške, ktorú Obchodný 

zákonník určuje. Inak môžu byť do zmluvy zahrnuté len vo vzájomne dohodnutej výške. 

- Záujemca uvedie v zmluvných podmienkach výšku pokuty pri neodovzdaní  

  predmetu zákazky v zmluvne dohodnutom termíne. 

- Ďalšie zmluvné podmienky, okrem vyššie uvedených podmienok  

ktoré sú nemenné, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi úspešným  

uchádzačom a verejným obstarávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného 

zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie verejného 

obstarávateľa a zákona č. 503/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

- Záujemca sa zmluvne zaviaže, že cena je konečná, stavebné dielo zrealizuje   

v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene. 

-     V súlade s požiadavkou rozvoja regiónu  a zníženia nezamestnanosti v obci, záujemca, 

pre práce zabezpečované subdodávateľmi, využije pracovné kapacity a potenciál obce.  



- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dodatky k zmluve viažuce sa na cenu   

predmetu zmluvy, neakceptovať. 

 

11.3 Úspešný uchádzač s ktorým bude uzavretá zmluva o dielo musí  stavebné dielo  

 poistiť proti  nepredvídateľnému a náhodnému   poškodeniu. 

 

 

12.  Podmienky účasti 

 

12.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

12.1.1Identifikačné údaje uchádzača ( meno, adresa, telefón, fax) 

12.1.2 Návrh na plnenie kritérií ( ponuková cena) 

12.1.3 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na        

predloženie ponuky a v súťažných podkladoch podpísané oprávnenou osobou uchádzača. 

12.1.4 Vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a údajov a o tom, 

že nie je v likvidácií a nie je proti nemu vedené konkurzné konanie podpísané osobou 

oprávnenou konať v mene uchádzača. 

12.1.5 Ocenený predložený výkaz výmer (zadanie). 

12.1.6 Návrh zmluvy o dielo, spracovaný podľa predložených zmluvných podmienok. 

12.1.7 Súpis všetkých predložených dokumentov. 

 

12.1.8 Doklady spĺňajúce podmienky účasti v tomto rozsahu:  

 

12.1.8.1.Záujemca predkladá doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť 

zapísaný predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu 

zákazky, 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).  

12.1.8.2  Záujemca predkladá oprávnenie odborne spôsobilej osoby pre výkon činnosti 

stavbyvedúceho pre realizáciu predmetnej stavby. 

 

 

13. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

Obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky na celý predmet  obstarávania. 

 

 

14. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Nie je možné použiť variantné riešenie. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch – 

časti (Pokyny pre uchádzačov). 

 

15. Trvanie zmluvy alebo lehota na dokončenie predmetu obstarávania: 

Do 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. 

 

 

16. Poskytovanie súťažných podkladov: 

Súťažné podklady si môže záujemca vyzdvihnúť, alebo písomne požiadať na adrese uvedenej 

v bode 1, tejto výzvy v termíne od: 27.12.2010 do 16.01.2011 

 



17. Lehota na predkladanie ponúk: 

 Ponuky je potrebné predkladať na adresu uvedenú v bode 1, tejto výzvy, v termíne do  

31.01.2011, do 09,00 hod, v uzavretej obálke s označením  „Verejná súťaž, podprahová 

zákazka – neotvárať“ 

 

18. Lehota otvárania ponúk:  
Dátum: 31.01.2011. čas: 09,00 hod., v zasadacej miestnosti obecného úradu Petrovce 

 

19. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  

 Najnižšia cena. 

 

 

20. Lehota viazanosti ponúk uchádzačov: 

Dátum: 28.02.2011 
 

 

21. Lehota zverejnenia výzvy na webovej stránke verejného obstarávateľa: 

od : 27.12.2010 – 16.01.2011  

 

        

 

 

 

 

Dátum: 27.12.2010  

                            

 

 

                                                                                       Ing. Michal PETER 
                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


