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Obec Beckov 

 

 
 

Adresa: Obec Beckov, Beckov 180, SK-916 38 Beckov,, Slovenská republika  
IČO: 00311413, tel.: +421-32-7777125, fax  +421-32-7742726, mobil: 0915 736 779. e-mail: beckov@obec-beckov.sk  

url: http://www.obec-beckov.sk   
 

Registračné číslo 
verejného 
obstarávania 

 

  03 /2016/OcU 
 

  VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  
 

Dodávka a montáž plastových okien 

Druh zákazky: Zmiešaná – tovar a stavebné práce 

Verejný obstarávateľ: 
Úradný názov: Obec Beckov    
IČO: 00311413    
Poštová adresa: Beckov 180    
PSČ: 916 38    
Mesto/obec: Beckov    
Štát: Slovenská republika    
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180, Slovenská republika    
Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková, projektová manažérka- za verejné obstarávanie a zmluvné 
podmienky 
Telefón: +421 327742728  
Fax: +421 327742726   
E-mail: projekty@obec-beckov.sk    
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obec-beckov.sk    
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).  
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).  
Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.  
  

Predmet zákazky  

 
1. Názov zákazky : Dodávka a montáž plastových okien 
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania 

služieb: 
              Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná podľa §  117 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
3. Stručný opis zákazky:  
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je  výmena okien a zahŕňa dodávku jedenástich 
okien, jedenástich vonkajších parapetov, vrátane dopravy na miesto dodania a montáž na mieste plnenia, 
poskytnutie bezplatného záručného servisu na zabudované okná min.60 mes.od dodania. 

 
4. Celkový rozsah:  
Príloha 1  - Opis predmetu zákazky č.1 
Príloha 2  - Opis predmetu zákazky č.2 
 
5. Rozdelenie zákazky: 
Zákazka je rozdelená na  dve časti a to na obstaranie tovaru a montážne práce. Verejný obstarávateľ 
pristúpil  k rozdeleniu z toho dôvodu, že uchádzači môžu mať zazmluvnených externých autorizovaných  
dodávateľov na montážne práce, ktorí si svoje plnenia fakturujú sami , napríklad z dôvodu, že nie sú 
plátcami  DPH. V tomto prípade predkladá uchádzač resp.dodávateľ tovaru ponuku podľa prílohy 1 
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aj podľa prílohy 2, v ktorej identifikuje  svojho dodávateľa montážnych prác  s poznámkou, že je  
zmluvným dodávateľom, ktorý si bude úhradu za svoje plnenie uplatňovať samostatne ( teda predkladá 2 
ponuky na každú časť zákazky zvlášť). Uchádzači, ktorí sú dodávateľmi kompletnej zákazky, môžu  
ponuku preložiť  tak, že všetky položky budú na jednej ponuke. Zároveň je možné predložiť ponuku na  
každú časť zákazky  zvlášť rôznymi dodávateľmi, avšak dodávateľ tovaru si musí byť vedomý, že na  
požadovanej záruke verejný obstarávateľ trvá. V tomto prípade dodávateľ tovaru zahrnie prepravné  
náklady do svojej ponuky. 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je do: 2000,00 eur 
   

 7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania, miesto dodania  
Predpokladaná doba trvania zmluvy je do júla 2016. Miestom dodania je Obecné ihrisko - šatne, Obec 
Beckov. 
 
8.Podmienky účasti, obsah ponuky 
8.1. Uchádzač predloží v ponuke doklad o tom, že je oprávnený dodať tovar a uskutočniť príslušné 

stavebné práce ( osadenie okien) vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač 
ponuku a návrh obchodných podmienok.  

8.2 Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť:  
aktuálny doklad o tom, že uchádzač je oprávnený dodať tovar alebo prácu vo vzťahu k predmetu zákazky, 
na ktorú predkladá uchádzač ponuku (živnostenský list alebo výpis z OR SR- fotokópia, scan), prípadne 
odkaz na registre  ako napr. register ÚVO - zoznam hosp.subjektov. Zároveň uchádzač predloží návrh 
obchodných podmienok, v ktorých budú zapracované podmienky určené verejným obstarávateľom             
( okrem iného aj reklamačné podmienky a záručné podmienky).  
V prípade, ak by uchádzač nepredložil dôkaz o tom, že uchádzač je oprávnený dodať tovar alebo práce vo 
vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku , bude zo súťaže vylúčený.  
 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  :  
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky 
určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý predmet zákazky. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eur. Navrhovanú cenu je potrebné určiť 
najviac na 2 desatinné miesta.  

 
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena spolu bez DPH 
- výška DPH...% (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € a upozorní na túto skutočnosť) 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 
 
10. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 20.05.2016 o 24

00
 hod. 

Ponuky spolu s fotokópiou dokladov, resp.z odkazom na príslušné registre, dokladujúcich, že uchádzač je 
oprávnený vykonávať služby vo vzťahu k predmetu zákazky, musia byť doručené na e-mailovú adresu 
projekty@obec-beckov.sk , do lehoty určenej na predkladanie ponúk. Do tela e-mailu je potrebné uviesť 
názov zákazky  „Dodávka a montáž plastových okien“, do predmetu Ponuka k 03_2016_OcU. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.  
 
11. Podmienky vyhodnotenia ponúk  
11.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.  
11.2 Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne ( e-mailom) a zaslaním 

objednávky, najneskôr do 24.05.2016 a  v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov 
o tom, že v tejto zákazke neuspeli.  

 
12. Ďalšie informácie 
12.1 Ponuky sú viazané v lehote do 30.06.2016. 
12.2 Verejný obstarávateľ financuje zákazku z vlastných zdrojov     
12.3 Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača v tejto zákazke nie je možné podať námietky. 
 
V Beckove, 05.05.2016 
 
   
 
       .................................................... 

Ing.Ján Križan 
         starosta obce 
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