
ZsNH -  REKONŠTRUKCIA  HZ 
      

 

 
 
 
 
 

ZÁKAZKA   S NÍZKOU  HODNOTOU 
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých 

zákonov ( ďalej len „zákon“) 
 

VÝZVA NA   PREDKLADANIE  PONÚK 
 
 
    
     OBEC:  Verejný   obstarávateľ  podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o  verejnom obstarávaní  
 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Obec  HRHOV    
IČO :          00328596 
Sídlo: Obecný úrad  ,   Hrhov č.363, 049 44 Hrhov 
Kontaktná osoba za obec: Ing. Ladislav Tankó   , starosta obce  
 E--mail:  sekretariat@hrhov.sk  
Tel.:  00421 (0)58 796 15 86 
 
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: 
Erika Szabadosová ,  splnomocnená osoba starostom obce 
Adresa: ER -  STAVING s.r.o.,IČO :  36 714 941  
             Šafárikova  39, 048 01 Rožňava  
E--mail:  erstaving@gmail.com  
Mob.: 0905 921 307  
Tel. +421 587329926 

 
  

 
 

 
REKONŠTRUKCIA  HASIČSKEJ   ZBROJNICE  
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1. Požiadavky  na predmet  zákazky: 
 

 Popis stavebných úprav a prác 
 
Stavebné úpravy sú naplánované v rozsahu vybudovania WC s umývadlom v jestvujúcom priestore skladu, pričom sa 
budova napojí na jestvujúci verejný vodovod a splašková kanalizácia bude napojená do novej plastovej vodotesnej 
žumpy. Napojenie na vodovod a osadenie žumpy sa zrealizuje na pozemku stavebníka. Ďalej sa v rámci stavby vytvoria 
nové okenné otvory v obvodovom murive, vymenia sa jestvujúce výplne okenných otvorov za nové plastové okná, 
zrealizujú sa nové povrchové úpravy vonkajších a vnútorných stien a podláh. Tiež sa zrekonštruuje povlaková krytina 
na plochej streche, nad časťou budovy a vymení sa strešná krytina na sedlovej streche, ktorá je nad časťou garáže.  

 
Verejný   obstarávateľ požaduje   realizovať  stavebné   práce  podľa  vypracovaného  projektu   stavby a  
priloženého   výkazu  výmer   
 
Ak sa súťažné podklady a ich prílohy odvolávajú na konkrétnu značku, typ alebo    výrobcu, platí odkaz “alebo 
ekvivalentný”. Ekvivalentný produkt musí spĺňať minimálne kritéria na stavebno--fyzikálne, statické, konštrukčné, 
záručné, funkčné a estetické požiadavky podľa zákonných predpisov a noriem, podľa ktorých je stavebný objekt 
navrhnutý. Pripúšťa a akceptuje sa ekvivalent iného výrobcu, výrobného postupu,    značky v rovnakej alebo vyššej 
kvalite. Uchádzač doplní konkrétny názov/značku v     rámci položiek kde je uvedený údaj „…“ Uvedený doplnený návrh 
uchádzača v opise položky musí byť v súlade so sprievodnou dokumentáciou alebo ekvivalentný. 
 
Verejný   obstarávateľ požaduje,  aby do  ponukovej   ceny  zahrnul   uchádzač  aj   vytýčenie všetkých   
podzemných  zariadení   u jednotlivých   správcov  podľa  ich  prítomnosti   v  dotknutom  území   staveniska.     
 

Technické vybavenie budovy – nový stav  
Vetranie priestorov bude zabezpečené prirodzené otvárateľnými oknami.  

Osvetlenie priestorov bude denné aj umelé.  

Dodávka pitnej vody: Budova bude napojená na verejný vodovod v obci pomocou novej vodovodnej prípojky.  

Príprava TÚV bude riešená v elektrickom prietokovom ohrievači teplej vody, namontovanom nad umývadlami.   

Odvedenie splaškových vôd: bude do novej prefabrikovanej plastovej žumpy o objeme 3 m3. 

Elektroinštalácia – budova je vybavená svetelnou aj zásuvkovou elektroinštaláciou, pričom na osvetlenie WC 
a predsiene sa upraví jestvujúce osvetlenie miestnosti skladu. 

Temperovanie priestorov bude zabezpečené pomocou elektrických konvektorov.   

Pri vykonávaní prác je nevyhnutné dodržiavať najmä : 
• Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných 

prostriedkov 
• Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko a nariadenie vlády SR č. 392/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

• Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami a nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečného 
a zdravotného označenia pri práci 

• Vyhlášku SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné  požiadavky na zaistenie  bezpečnosti práce a 
technických zariadení a to v znení vyhlášok č. 147/2013 Zb. a   
č. 484/1990 Zb. 
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  2.  Predloženie ponuky :  
 
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 
uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky 
verejnému obstarávateľovi. Obal musí byť označený menom a adresou verejného obstarávateľa, menom 
a adresou uchádzača, nápisom NEOTVÁRAŤ! a heslom „REKONŠTRUKCIA  HASIČSKEJ  ZBROJNICE  „ 
Súčasťou ponuky musí byť Cenová ponuka (Príloha č. 1), nacenený výkaz výmer (Príloha č.3) a ostatné 
požadované doklady podľa bodu IV. tejto Výzvy.  

 

3. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie: 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
 

4. Hlavný kód CPV: 
 

45000000 

5. Druh zákazky: 
Stavebné práce 

6. Vysvetlenie: 
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej sprievodnej 
dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však dva 
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa 
požiada najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

7. Komunikácia: 
Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne, 
prostredníctvom elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ určuje adresu na komunikáciu: 
E--mail: estaving@gmail.com  

8. Spôsob určenia ceny: 
Cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých 
položkách v eur ako aj celkovú, resp. konečnú cenu za kompletnú realizáciu predmetu zákazky podľa 
predloženého výkazu výmer.Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace 
s prácami. 
Uchádzač -  platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

1. navrhovaná cena  v eur bez DPH, 
2. hodnota DPH v eur 
3. navrhovaná cena za celý predmet zákazky v eur s DPH, 

V  prípade,   že uchádzač nie  je   platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke („nie som platiteľ DPH“) 
. 

Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Zmluve o dielo, bude jej neoddeliteľnou 
súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na 
predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania, rep. zverejnenia výzvy na 
predkladanie ponúk. 

 Uchádzač vo  svojej   ponuke predloží  :  
1. Doplnený predložený   výkaz  výmer    
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9. Miesto uskutočnenia stavebných prác: 
k.ú. HRHOV  č.45 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena v eur s DPH.  
Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa, bude vyhodnotený ako 
úspešný uchádzač. Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy je príloha č. 1 „ Návrh na plnenie kritérií“, ktorú 
verejný obstarávateľ predkladá uchádzačom ako doporučený vzor, ktorý uchádzač predloží v ponuke. 
 
 

Spôsob hodnotenia :  
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v 
prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky a lehota uskutočnenia prác, ktorá sa vynásobí úmerou. Ak 
sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude 
akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk 
sa uskutoční na základe doručených ponúk. 

 

11. Zahájenie   prác : 
Verejný   obstarávateľ požaduje realizovať   práce   po  nadobudnutí   účinnosti   zmluvy  o  dielo, ktoré  
nastane  min.nasledujúci  deň po  jej  zverejnení  na webovom  sídle   verejného  obstarávateľa.  

12. Informácie o variantoch , zábezpeke, elektronickej aukcii: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. 
Verejný  obstarávateľ  zábezpeku  nepožaduje. 
Elektronická aukcia sa nepoužije. 

13. Zdroj finančných prostriedkov: 
  
Verejný  obstarávateľ    na  predmet zákazky  má  zabezpečené  finančné prostriedky zo  zdrojov  štátneho   
rozpočtu . 
Verejný   obstarávateľ  na  práce neposkytne  zálohovú platbu .  

14. Splnenie podmienok účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie:  
1. uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona, v ktorom preukáže, že je 

oprávnený uskutočňovať stavebné práce.  
 

15. Obsah ponuky: 
Záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe. 
 Ponuka sa predkladá v štátnom jazyku.  
Obsah ponuky tvorí doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, (Výpis z obchodného registra, 
alebo živnostenského registra, al. zápis v zozname hospodárskych subjektov resp. iné oprávnenie  na 
podnikanie ) predkladá uchádzač ak  kópiu.  
 
1.  Identifikačné   údaje  uchádzača 
2.  Rozpočet stavebných  prác , doplnený a podpísaný uchádzačom.  
3. Návrh na plnenie kritérií  
4. Prehlásenia podľa priložených  vzorov  
5. Návrh  zmluvy  o   diello  
 

  Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
Lehota:22.11..2018   čas: 10:00 h 
Miesto: Obec Hrhov ,  Obecný   úrad  
Označenie  obálky :   
 Rekonštrukcia  hasičskej  zbrojnice  ,Verejná   súťaž  :   Neotvárať ! 
  
 17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 
Dátum: 30.12.2018 
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18. Podmienky na otváranie ponúk: 
   Miesto  :   Obecný   úrad v Hrhove , zasadačka 
 Otváranie   obálok   bude neverejné.  

19. Zmluva o dielo: 
Výsledkom  verejného  obstarávania  bude  uzatvorenie Zmluvy  o   dielo  v  zmysle   Obchodného  
zákonníka v  jeho   platnom   znení.  
Návrh  Zmluvy  bude  zaslaný  iba  víťaznému   uchádzačovi. 
  

20. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ písomne  oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, 
vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému 
uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v 
informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača. 

21. Zrušenie verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie , ak 

ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
a) nedostal ani jednu ponuku, 
b) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným 
obstarávateľom   
 

22. Doplňujúce informácie: 
Miesto obhliadky :  Uchádzačom  sa odporúča   uskutočniť miesto obhliadky,   pre  získanie potrebných   
informácií   o predmete zákazky  a následne  pre  vypracovanie   kvalifikovanej  ponuky.  Výdavky   spojené  
s miestnou   obhliadkou znášajú   záujemcovia bez   akýchkoľvek  nárokov od  verejného   obstarávateľa.  
Pre komunikáciu  v verejnom   obstarávaní sa  stanovuje  e- mailová adresa:   erstaving@gmail.com 

Č. Tel.:  0905 921 307. 
 

  1.  Iné podmienky :  
1 Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov, musia 
byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa 
vzťahujú špecifcké ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je 
nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 
Z. z., č. 532/2002 Z.z., a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z. z 

 
2. Uchádzač v prípade svojej úspešnost berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a 

zák.  č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné 
fnancie. Uchádzač v prípade svojej úspešnost musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a 
relevantných informácii podľa § 117 ZVO. 
 

3. Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez 
časového obmedzenia. 
  

 
 
 
 

Prílohy: 
 

1. Cenová  ponuka   -  Identifikačné    údaje  uchádzača  s  návrhom  na  plnenia kritéria   
2. Vybrané   časti  PD  a výkaz výmer  , Súhlas, prehlásenie   
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Príloha č. 1   Titulná strana  ponuky ( VZOR )  

 

PONUKA 
Zákazka :  REKONŠTRUKCIA  HASIČSKEJ   ZBROJNICE  

Stavebné práce   
 

pre verejného obstarávateľa: 
 

Obec HRHOV   
 

Predkladá uchádzač: 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE  

 

Obchodný názov uchádzača:  

Adresa sídla:  

IČO:  

IČ DPH SK: 
(ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní):  

Peňažný   ústav:  

IBAN  :    

Meno štatutárneho zástupcu 
uchádzača:   

Kontaktná osoba pre účely tohto 
verejného obstarávania:  

Kontakty: Štatutárneho zástupcu uchádzača Kontaktnej osoby uchádzača pre 
účely  tohto verejného obstarávania: 

Telefón ( mobilný ):   

E-mail: 
 
 

  

 
  
V ......................., dňa ...................... 
 

                                                                                                                    
                                             

................................................................... 
                                                                                                                                                        ( titul, meno, priezvisko štatutárneho 

                                                                                                                                                               zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby k podpisu 
              jeho funkcia a podpis ) 

                                                                                                                                                                         Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 
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 Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného prehlásenia 
 
 
 
 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE 
UCHÁDZAČA 

 
Zákazka :  REKONŠTRUKCIA  HASIČSKEJ   ZBROJNICE  

Stavebné práce   
 
 
 

Uchádzač (obchodné meno, sídlo) ......................................................................................................... 
vyhlasuje, že: 

 
 

- súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve, 
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
- že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii,  ani  nebolo  prot  nemu  zastavené konkurzné  

konanie   pre   nedostatok   majetku  alebo  zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
- že naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho 

zamestnávania 
 
 
 
 
 
 
 

V ………………………. dňa ......................... 
 
 
 
 
 

..........................................……....……………………...…………… 
Meno, priezvisko,   štatutárneho orgánu uchádzača  
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Príloha č. 3 
 
NÁVRATKA   -  VZOR    

  

Zákazka :  REKONŠTRUKCIA  HASIČSKEJ   ZBROJNICE  
Stavebné práce   

 

CENOVÁ PONUKA     
 
Verejný  obstarávateľ:  
 

Obec Hrhov  
 

Predmet zákazky (§ 3 zákona ods.  3) : Stavebné práce  

Názov zákazky :  
Zákazka :  

REKONŠTRUKCIA  
HASIČSKEJ   
ZBROJNICE  

Stavebné práce   
 

    Postup podľa :     § 117  Zák. č.  343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  

 
I. Názov, sídlo uchádzača 

 
Obchodné meno : IČO : 

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Štatutárny zástupca : Tel.: 

Kontaktná osoba vo veciach technických : Tel. : 

E-mail : 

 

II. Cenová ponuka uchádzača 
 

Cena za  predmet obstarávania v Eur bez DPH  

Výška DPH 20%  

Cena za  predmet obstarávania v Eur vrátane DPH  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady na dodanie tovaru, 
uskutočnenia stavebných prác a poskytnutie služby, dopravu a ostatné režijné náklady. 
 
 
 

 
V ………………………. dňa ......................... 

 
........................…………………………...…… 
štatutárny zástupca (meno, priezvisko,podpis,) 
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VZOR  :    

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov   

  

Zhotoviteľ :      …………………………. 
 
                                           …………………………. 
 
 
Objednávateľ :  Obec Hrhov  

 
    REKONŠTRUKCIA  HASIČSKEJ ZBROJNICE  

Stavebné práce   
 
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 

udeľujem súhlas 

 

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so spracovaním osobných údajov  

- v rozsahu  a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky,  

- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,  

- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a  

- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu 
v súlade s aktuálnym zákonom o registratúrnom poriadkom. 

 

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne 
písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného 
obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

 

V…………………….., dňa ………………………………….. 

 

           ............................................................... 
     meno priezvisko a podpis  
štatutárneho zástupcu zhotoviteľa 
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