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Obec Nacina Ves 

Obecný úrad Nacina Ves 229,   072 21 Nacina Ves  
       IČO: 00325511                   tel.:+421 56 649 82 24 e-mail: nacinaves@nacinaves.sk 

 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 
zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

(ďalej len ako „ZVO“) 

 

 

  1.Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:     Obec Nacina Ves                                                  

So sídlom :  Obecný úrad Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves                

Štatutárny zástupca : Anton Šandor – starosta obce      

IČO :   00325511 

DIČ:;   2020739061 

IČ DPH:    neplatca DPH                       

E-mail:              nacinaves@nacinaves.sk   

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  

Anton Šandor – starostka obce  

Telefón: +421 56 649 82 24 

E-mail:  nacinaves@nacinaves.sk   

Druh verejného obstarávateľa: Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

   

 2. Miesto dodania predmetu zákazky: 

  Miestom dodania predmetu zákazky je: 

a) k.ú. obce Nacina Ves, Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves 

b) Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky , aby si sami 

overili potrebný rozsah prác a získali potrebné informácie a podklady nevyhnutné na prípravu 

a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem 

potrebných prác. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcov.  

c) Účasť na obhliadke je nepovinná aj záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky, môže predložiť 

cenovú ponuku na predmet zákazky.    

d)  Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu 

zákazky, si dohodnú vopred dátum a čas obhliadky na kontakte:                                         

Anton Šandor, tel. č.: +421 56 649 82 24, e-mail: nacinaves@nacinaves.sk 

 

        3. Názov predmetu obstarávania:  

„Zateplenie budovy obecného úradu Nacina Ves“ 
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   4. Druh zákazky 

   Slovník spoločného obstarávania (CPV): 

   45000000-7 - Stavebné práce  

 45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov 

 45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce 

 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

 5. Typ zmluvy, obchodné, platobné a iné podmienky 

a) Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo podľa § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 

Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník). Verejný obstarávateľ vyzve 

úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ uzavrie 

zmluvu s úspešným uchádzačom, pričom uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore 

s podmienkami uvedeným v tejto výzve na predkladanie ponúk a cena v zmluve nesmie byť 

v rozpore s cenou, uvedenou v úspešnej ponuke. 

b) Splatnosť faktúr je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi 

(objednávateľovi). 

c) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 

neskorších predpisov. 

d) Záručná doba je minimálne 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného odovzdania a 

prevzatia stavby (predmetu zákazky) úspešným uchádzačom (dodávateľ) verejnému 

obstarávateľovi (objednávateľ). Presný termín ukončenia záručnej doby bude uvedený 

v zápise z odovzdania stavebných prác. 

 

 

    6. Podrobný opis predmetu zákazky:   

 Predmetom zákazky uskutočnenie stavebných prác v špecifikácii, v rozsahu a množstve podľa 

Projektovej dokumentácie a zadania - výkazu výmer pre „Zateplenie budovy Obecného úradu 

Nacina Ves“. 

         Opis predmetu realizácie: 

Projekt rieši zateplenie a obnovu dôležitých (hlavne obvodových) konštrukcií, ktoré 

majú vplyv hlavne na hľadisko tepelno-technické. Objekt budovy obecného úradu, 

ktorej súčasťou je aj kultúrny dom sa nachádza vo východnej časti katastr. územia 

Nacina Ves, vedľa štátnej cesty I. tr. Strážske – Michalovce. 

Zateplením obecného úradu sa rieši energetická účinnosť stavby t.j. zateplenie celého 

objektu kontaktným zatepľovacím systémom hr. 120mm, ostenia hr. 30mm, zateplenie 

sokla extrudovaným polystyrénom hr. 40mm a zateplenie strešnej konštrukcie 

minerálnou vlnou hr. 200mm. S týmito prácami súvisí aj výmena klampiarských 

výrobkov parapetov, demontáž a spätná montáž existujúcich prvkov na fasáde. 

Vonkajšie povrchové úpravy stien sú navrhnuté fasádnou tenkovrstvovou omietkou na 

báze akrylátovej disperzie a farebnou úpravou.  

 
 

Podrobný opis stavebných prác vrátane špecifikácie a množstva je určený a vymedzený 

v rozsahu tak ako je uvedené vyššie a vo výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 

výzvy na predkladanie ponúk - príloha č.3: zadanie - výkaz výmer. 
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  7. Cena:  

Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:  

 Ako cena celkom bez DPH, výška a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH.  

 Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

 Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti. 

 

  8. Predpokladaná hodnota zákazky:    

  Predpokladaná hodnota zákazky je: 126. 733,26 € bez DPH 

 

  9. Rozdelenie predmetu zákazky:  

Nie. 

  10. Možnosť predloženia variantných riešení:  

Nie. 

  

    11. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

  Lehota dodania predmetu zákazky podľa Zmluvy o dielo, najneskôr však do : 

29.11.2019 

 

   12. Súťažné podklady k výzve na predkladanie cenovej ponuky:  

  Bez úhrady sú súčasťou výzvy 

 

    13. Lehota viazanosti ponúk:  

  Do 31.12.2019 

 

    14. Lehota, miesto a spôsob na predloženie ponuky: 

Lehota na predkladanie ponúk je do: 22.08.2019 do 11:00 hod. 

Ponuky je možné predkladať: poštou, doručovateľskou službou alebo osobne osobou 

poverenou verejným obstarávaním . 

a) Ponuka doručená v listinnej podobe poštou, kuriérom alebo osobným doručením musí byť 

v zalepenej a neprehľadnej obálke v stanovenej lehote doručená na adresu:  

Obec Nacina Ves, Obecný úrad Nacina Ves 229,   072 21 Nacina Ves.  

b) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne 

označená nápisom „Obstarávanie –neotvárať!“, heslom obstarávania „Zateplenie OU“, ako 

aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

  

 15. Financovanie predmetu zákazky 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov 

Environmentálneho fondu pri MŽP SR.  

 

    16. Podmienky účasti uchádzačov: 

a) Osobné postavenie: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi 

podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo 

ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú 

predmetom tejto zákazky. 
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Vyplnené prílohy: 

b) Návrh na plnenie kritérií – Príloha č.1 

c) Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ – Príloha č.2 

d) Vyplnený Výkaz výmer – Príloha č.3 

 

   17. Otváranie ponúk: 

Otváranie ponúk bude dňa 22.08.2019 od 11:30 hod na Obecnom úrade Nacina Ves 

229, 072 21 Nacina Ves 

 

   18. Kritériá a vyhodnotenie ponúk 

a) Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t.j.: celková zmluvná cena v EUR s DPH 

za zhotovenie predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v 

ponuke uchádzača ako „súťažná ponuka“. Ponuka s najnižšou cenou za celý predmet 

zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na I. mieste, ostatné ponuky budú zoradené 

zostupným poradím na základe predloženej cenovej ponuky.  

 

   19. Doplňujúce informácie 

a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

b)  Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné.  

c) Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky  

verejného obstarávateľa stanovené vo výzve na predkladanie  ponúk. 

       d)   Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok:  splnil všetky podmienky 

účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.  

e)  Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi 

v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému 

uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal. 

e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak: 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 

výzve; 

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 

 nebude predložená ani jedna ponuka. 

 

 

 

Nacina Ves, dňa 09.08.2019 

  

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa:  

......................................................................... 

Anton Š A N D O R 
starosta obce Nacina Ves 

 

 

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk : 

Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 

Príloha č. 3 ZADANIE – Výkaz výmer 

Príloha č. 4 Projektová dokumentácia  
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Príloha č. 1   

                           

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk  
SÚŤAŽNÁ PONUKA 

 

1. Základné údaje uchádzača:  

Obchodné meno uchádzača:  

Adresa sídla uchádzača:    

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:  

Zastúpený:   

Tel:   

E-mail: 

 

 

 

Názov predmetu obstarávania: 

Celková cena diela 

bez DPH: 

v súlade s Výkazom výmer 

 

DPH: 

Celková cena diela 

s DPH: 

v súlade s Výkazom výmer 

 

„Zateplenie budovy 

obecného úradu Nacina Ves“ 

 

 

 

  

Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom 

DPH v ponuke na to upozorní. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: .................................                                              Podpis: ...........................................  

(vypísať meno, priezvisko a funkciu                                                                                                                                                 

oprávnenej osoby uchádzača) 
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Príloha č. 2 

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 

Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

Názov zákazky: „Zateplenie budovy obecného úradu Nacina Ves“ 

 

 

[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako 

uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) 

vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou 

na predkladanie ponúk zo dňa 09.08.2019, týmto  

čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu 

nášho postavenia v súťaži,  

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 

súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

e informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,  

 verejného obstarávania presné, 

pravdivé a úplné informácie.  

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]  

–––––––––––––––––––––––––-  

[doplniť podpis] 

 


