
      

                                

 

Obec Domaníky 

Domaníky 78, 962 65 Domaníky  

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Názov zákazky: 

  „Modernizácia obecného úradu v obci Domaníky“ 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa:   Obec Domaníky 

Sídlo:      Domaníky 78, 962 65 Domaníky 

Štatutárny zástupca:    Mária Mozolová  - starosta obce 

IČO:     00 648 086   

DIČ:      2021120310 

Tel.:      +421 903 767 558 

E-mail:      obecdomaniky@gmail.com 

Internetová stránka:   http://www.domaniky.sk/ 

 

 

 

2. Miesto predloženia / doručenia cenovej ponuky:  

Obecný úrad Domaníky 

Domaníky 78 

962 65 Domaníky 

 

 

 

mailto:obecdomaniky@gmail.com
http://www.domaniky.sk/


3. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie / na prevzatie ponuky: 

Meno, priezvisko:     Mária Mozolová  - starosta obce 

Kontaktná adresa:     Domaníky 78, 962 65 Domaníky 

Mobil:      +421 903 767 558 

e-mail:      obecdomaniky@gmail.com 

 

4. Vymedzenie a opis predmetu obstarávania 

Názov zákazky:  Modernizácia obecného úradu v obci Domaníky 

Stručný opis zákazky: 

Predmetom obstarávania sú stavebné práce v súvislosti s modernizáciou objektu, ktorý sa 

nachádza v centrálnej časti obce Domaníky za účelom zvýšenia jeho estetickej stránky, 

zníženia nákladov na vykurovanie eliminovaním tepelných strát. Jedná sa o jednopodlažný 

nebytový objekt, samostatne stojacu budovu v 2 výškových úrovniach v kombinácii sedlovej 

a valbovej strechy s nezabudovaným podkrovím a čiastočným suterénom. 

Navrhovaná rekonštrukcia rieši výmenu okenných a vonkajších dverných drevených  prvkov 

za plastové 6komôrkové  s izolačným trojsklom a výmenu parapetov vonkajších aj 

vnútorných. V rámci modernizácie sa vymenia aj vnútorné dverné prvky v miestnostiach 

kancelárie a zasadačky. V rámci modernizácie je navrhnutá celková rekonštrukcia 

elektroinštalácie a osvetľovacích telies za úsporné. Uvedené stavebné práce sa prevedú 

v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú prílohou tejto 

výzvy na predloženie ponuky. 

Verejný obstarávateľ vymedzil predmet dodávky a zadefinoval požadované technické 

parametre. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou tejto výzvy na predloženie 

ponuky: Príloha č. 4 Výzvy na predloženie ponuky – Projektová dokumentácia a Príloha č. 2b 

Výzvy na predloženie ponuky – Výkaz výmer.  

V prípade, že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

obchodné označenie, patent a typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 

obstarávateľ prijme ponuku s ekvivalentným riešením. 

CPV kód: 45000000-7 Stavebné práce  

Druh zákazky: Stavebné práce 

 

5. Podmienky účasti: 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienku účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) : 

➢ Disponuje oprávnením dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu zodpovedajúcu predmetu zákazky. 

 

➢ Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

Uchádzač preukazuje splnenie stanovených podmienok účasti predložením: 

 

a) čestného vyhlásenia uchádzača, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy na predkladanie 

ponuky, 
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b) verejný obstarávateľ má k dokladom na preukázanie podmienok účasti prístup priamo 

a bezodplatne v elektronických databázach, preto použije údaje získané z týchto verejne 

dostupných zdrojov. 

 

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 14 132,15 EUR bez DPH 

8. Miesto uskutočňovania stavebných prác: obec Domaníky, kat. úz. Domaníky, stavba so 

súp. č. 78 na parc. reg. „C“ č.1979/5. 

9. Lehota dodania predmetu zákazky: 3 mesiace odo dňa doručenia jednostrannej 

písomnej objednávky Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Objednávateľom 

Zhotoviteľovi. Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto 

prípade nedôjde k plneniu zo zmluvy.  

10. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či bez 

poplatkov  na internetovej adrese (URL): 

https://www.domaniky.sk/modernizacia-obecneho-uradu-v-obci-domaniky 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 29.04.2020 do 16:00hod. 

12. Spôsob predloženia ponuky: 

Ponuku možno predložiť iba v listinnej podobe poštou alebo kuriérom na uvedenú adresu: 

 

Obecný úrad Domaníky 

Domaníky 78 

962 65 Domaníky 

 

 

Na obálke musí byť jednoznačne označený:  

➢ názov uchádzača s uvedením obchodného mena a sídla  

➢ názov verejného obstarávateľa  

➢ názov zákazky – „Modernizácia obecného úradu v obci Domaníky“ 

➢ označenie „OBSTARÁVANIE – neotvárať“ 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena v € (vrátane DPH) pre celý   

predmet zákazky. 

V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná cena celkom.  

Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní uchádzač v predloženej  ponuke – 

v Návrhu zmluvy o dielo uvedie, že nie je platcom DPH. 

 

14. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Jazyk cenovej ponuky: 

Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky musia byť 

vypracované a predložené v slovenskom / českom jazyku. 

Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia 

Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne 

preložené do úradného slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

https://www.domaniky.sk/modernizacia-obecneho-uradu-v-obci-domaniky


Preklady dokladov musia byť úradne opatrené s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými 

prekladateľmi. 

Mena cenovej ponuky: 

Cenová ponuka v inej ako EURO musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny ponuky 

uchádzač prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň vypracovania cenovej 

ponuky a prepočet potvrdí svojim podpisom. 

 

Pokyny k vypracovaniu cenovej ponuky: 

a) Cenová ponuka musí mať písomnú – listinnú formu 

b) Cenová ponuka musí byť potvrdená uchádzačom  (podpis a pečiatka; pečiatka 

ak je uchádzač povinný používať pečiatku). Potvrdenie uchádzača musí byť 

taktiež na strane, kde sa uvádza sumárna kalkulácia. 

c) Uchádzač na cenovej ponuke uvedie dátum vypracovania cenovej ponuky. 

d) Cenová ponuka musí mať vymedzený predmet dodávky  a rozpočet musí byť 

členený podľa položiek. 

e) Rozpočet členený podľa položiek sa predkladá iba v listinnej podobe. 

f) Uchádzač predkladá cenovú ponuku na celý predmet obstarávania komplexne. 

 

Obsah cenovej ponuky: 

a) Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie uchádzača, že je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu zodpovedajúcu predmetu 

zákazky a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. 

b) Príloha č. 2a – Výzva na predkladanie ponuky – Krycí list cenovej ponuky, 

v origináli, ktorý bude podpísaný a opečiatkovaný (ak má uchádzač povinnosť 

používať pečiatku). Príloha č. 2a tvorí prílohu tejto Výzvy na predkladanie 

ponuky. 

c) Príloha č. 2b – Nacenený Výkaz výmer  v origináli, ktorý bude podpísaný 

a opečiatkovaný (ak má uchádzač povinnosť používať pečiatku). Príloha č. 2b 

tvorí prílohu tejto Výzvy na predkladanie ponuky. 

d) Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo vrátane jej príloh sa predkladá v origináli 

v tlačenej podobe, a to vyplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača 

a opatrený pečiatkou (ak má uchádzač povinnosť používať pečiatku). 

V prípade zastúpenia štatutárneho zástupcu splnomocnenou osobou je potrebné  predložiť 

originál resp. úradne osvedčenú fotokópiu splnomocnenia, v ktorom musí byť presne 

vymedzený rozsah a špecifikácia daného právneho úkonu, na ktorý bola plná moc udelená. 

Neúplné cenové ponuky nebudú akceptované. 

Cenové ponuky je potrebné predložiť 1x v listinnom vyhotovení (1x listinný originál). 

15. Termín a miesto otvárania ponúk:  30.04.2020 o 10:00 hod., Obecný úrad Domaníky 

16. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:  



Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk uskutoční verejný obstarávateľ v súlade so 

zákonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ako aj v súlade s touto výzvou. Otváranie 

obálok a vyhodnotenie ponúk je neverejné!  

O výsledku verejného obstarávania budeme informovať každého uchádzača písomne. 

 

17. Lehota viazanosti ponúk: 12 mesiacov od predloženia cenovej ponuky uchádzačom 

18. Doplňujúce informácie: 

Záväzný Návrh zmluvy o dielo je prílohou tejto výzvy na predloženie ponuky. Uchádzač 

nemá právo meniť ustanovenia Návrhu zmluvy o dielo.  

 

 

V Domaníkoch, dňa 16.04.2020 

 

 

 

               Mária Mozolová 

                starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 

Príloha č. 1:  Čestné vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 2a:  Krycí list cenovej ponuky 

Príloha č. 2b:  Výkaz výmer 

Príloha č. 3:  Návrh zmluvy o dielo  

  Príloha č. 1 – Položkový rozpočet podľa výkazu výmer 

  Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 4: Projektová dokumentácia 


