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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 

 

  04 /2014/OcU 
 
 

 
 

 
 

 

   
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

v zákazke vykonávanej v zmysle § 155m ods. 13, v spojitosti s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

Oprava kaplnky sv.Jána Nepomuckého 
 

 

Druh zákazky: 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 – mail:  projekty@obec.beckov.sk 
      hurtikova@obec-beckov.sk  , za verejné obstarávanie a zmluvné podmienky 
Telefón: +421 327742728 (Ing. Jurčacková), +421 327742724 (p. Hurtíkova), 
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.  
 
 
 
 
 

mailto:beckov@obec-beckov.sk
http://www.obec-beckov.sk/
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Predmet zákazky  

 
1. Názov zákazky  Oprava kaplnky sv.Jána Nepomuckého 

 
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania 

služieb: 
              Podlimitná zákazka na dodávku tovaru zadávaná podľa § 9 ods. 9 a § 155m ods. 13 zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  

 
 Miesto realizácie stavebných prác – dodania predmetu zákazky: Obec Beckov 
 
3. Stručný opis zákazky:  
Verejný obstarávateľ vyhlasuje podlimitnú zákazku, predmetom ktorej je rekonštrukcia náteru strechy 
kaplnky a oprava a maľba fasády. 
 
Popis prác, tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve a bližšie podmienky dodania predmetu obstarávania sú 
vymedzené v návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve.   
 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za 
podmienok uvedených v tejto zmluve aj jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.   
 
Uchádzač ocení položky, ktoré sú uvedené v prílohe č.1.  
 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku . Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky 
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je 
súčasne členom skupiny dodávateľov. 
 
Verejný obstarávateľ odporúča, záujemcom o zákazku, osobnú obhliadku objektu . Kaplnka je volne 
prístupná.  
 
Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzač v cenovej ponuke uviedol obchodný názov materiálu, ktorý sa 
použije na opravu fasády a náter strechy a dobu záruky.  

 
4. Celkový rozsah: Je uvedený v prílohe č. 1 k tejto výzve. 
   
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
  Hodnota:  1 990,- EUR  
 

 V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky 
určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za 
neprijateľnú a má právo neprijať ju.   
 
6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  
Predpokladaná doba realizácie stavebných prác je do 15. augusta 2014. Miestom dodania je Obec Beckov, 
pri ceste II/507,  oproti  ZŠ J.M.Hurbana. 
 
7.Podmienky účasti, obsah ponuky 
7.1. Uchádzač predloží v ponuke doklad o tom, že je oprávnený realizovať stavebné práce vo vzťahu k 

predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku. 
 
7.2 Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť:  

a) aktuálny doklad o tom, že uchádzač je oprávnený vykonávať stavebné práce vo vzťahu k predmetu 
zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (originál alebo overená fotokópia),   

b) návrh zmluvy, ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky - výzvu (vzor tvorí prílohu č. 2 k tejto 
výzve) v troch vyhotoveniach. Všetky tri vyhotovenia zmluvy musia byť podpísané oprávneným 
zástupcom (zástupcami) uchádzača. Na tomto obsahu návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá 
a považuje návrh za nemenný a záväzný. Do návrhu doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a 
cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača.  

 
V prípade, ak uchádzač nedodrží text návrhu zmluvy, na ktorom verejný obstarávateľ trvá alebo vôbec 
nepredloží návrh zmluvy, nebude  táto ponuka zahrnutá do vyhodnotenia.   
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V prípade, ak by uchádzač nepredložil doklad o tom, že uchádzač je oprávnený vykonávať stavebné práce 
vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (originál alebo overenú fotokópiu), 
bude zo zákazky vylúčený.  
 
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo 
českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku 
a súčasne musia byť doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. 
V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom  jazyku.  
 
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  - Najnižšia cena.  
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky 
určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania.  T. z., že jediným 
kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania.  
 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť 
najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, 
platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako 
na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel 
o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor). 

 
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,-  € DPH) a upozorní na túto skutočnosť, 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
 
9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 21.07.2014 o 14

00
 hod. 

 
Ponuky spolu s dokladom o tom, že uchádzač je oprávnený vykonávať stavebné práce vo vzťahu k 
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (originál alebo overená fotokópia) a zmluvou 
v potrebnom počte 3 vyhotovení, ktorá bude vyhotovená v súlade s týmito podmienkami – výzvou musia byť 
doručené v zalepenej obálke s heslom:  
„Oprava kaplnky sv.Jána Nepomuckého “ a s nápisom „Neotvárať“. 
 
Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín verejného 
obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:  
Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180, Slovenská republika    
 
Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín (t. z. 
hodina a deň) doručenia ponuky verejnému  obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za 
oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na 
prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda 
vyhodnocované.  
 
10. Podmienky vyhodnotenia ponúk  
10.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.  
10.2 Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr do 25.7.2014 

a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli.  
 
11. Ďalšie informácie 
11.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31.08.2014.     

Pracovný deň  od do od do 

  hod. hod. hod. hod. 

Pondelok 8:00 12:00 12:30 15:30 

Utorok         

Streda 8:00 12:00 12:30 17:00 

Štvrtok         

Piatok 8:00 12:00 
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11.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku 
voči verejnému obstarávateľovi. 

11.3 Verejný obstarávateľ umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní v zmysle § 31 ods. 
1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade 
prijatia súťažnej ponuky skupiny dodávateľov nebude verejný obstarávateľ vyžadovať od tejto skupiny, 
aby vytvorili právnu formu v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednotliví členovia skupiny budú zaviazaní spoločne 
a nerozdielne.  V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina 
dodávateľov predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste, ktorý bude podpísaný 
oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste zároveň určia (splnomocnia) spomedzi 
seba jedného člena skupiny, s ktorým bude verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať 
všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného obstarávania  a uvedú adresu, na ktorú bude 
verejný obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. oznámenie o výsledku a pod.). Verejný obstarávateľ 
bude teda komunikovať len s určeným členom a nie so všetkými členmi skupiny.  V prípade, ak 
uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač - 
skupina bude podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena 
skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne. 
V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača považované za odstúpenie od ponuky. V prípade 
účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp. ak bude 
podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo 
overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy 
s verejným obstarávateľom.  

11.4 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve. 

11.5 Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača v tejto zákazke nie je možné podať námietky. 
 
 
V Beckove, 10.07.2014 
 
 
 
       .................................................... 

Karol  P a v l o v i č 
             starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


