
Verejný obstarávateľ:  
Obec Žihárec, Obecný úrad  č.599,  925 83 Žihárec 

___________________________________________________________________________ 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky:  

 
„Zníženie znečistenia ovzdušia a energetickej náročnosti  

budovy ZŠ s MŠ Žihárec“ 
  

vyhlásenej podľa § 117 zákona č. 345/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b): 
Verejný obstarávateľ : Obec Žihárec   
Sídlo   : Obecný úrad  č.599,  925 83 Žihárec 
štatutárny orgán  : Alajos Baranyay, starosta 
IČO    : 00 306 347 
Bankové spojenie  : UniCredit bank Slovakia a.s. 
Číslo účtu   : SK56 1111 0000 0011 50723006 
Telefón/fax   : 031 779 8201 / 031 779 8215 
Osoba poverená VO : Ing. Július Kelemen, mob. 0905607388  

 
2. Predmet zákazky 
Zákazka na dodávku stavebných prác. 
 
3. Názov predmetu zákazky 
„Zníženie znečistenia ovzdušia a energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ Žihárec“ 
         
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.   
 
5. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vykurovania vybudovaním automatickej prevádzky 
s občasnou kontrolou. Rozsah je daný projektovou dokumentáciu a výkazom výmer, ktoré sú 
prílohami tejto výzvy. 
 
6.  Predpokladaná hodnota zákazky 
PHZ bola stanovená na základe rozpočtu vo výške  133 620,75 EUR bez DPH.   
 
7. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky 
Predpokladaná lehota realizácie – max. 2 mesiace čase od 1.7.2019 so 30.8.2019. 
 
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce a NFP z EÚ - Operačný program ŽP SR. 
Lehota splatnosti faktúr 30 dní. 



2 
 

 
9. Podklady k vypracovaniu ponuky:  
Podklady sú bez úhrady a sú súčasťou výzvy. Jedná sa o prílohu č.1 Výkaz výmer všetkých 
objektov a prílohu č.2 Realizačný projekt zákazky, ktorý si záujemca môže vyžiadať v 
editovateľnej podobe (Výkaz výmer v Exceli) u spol. KOODIS spol. s r.o., Ing. Július Kelemen,  
mob. 0905607388 na adrese: koodis.sala@koodis.sk. 
 
10. Pokyny na zostavenie ponuky, podmienky účasti:  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 
b. Cenová ponuka uchádzača. Súčasťou ponuky bude i ocenený výkaz výmer. Ponuková cena 
uvedená v ponuke musí obsahovať cenu za celý rozsah predmetu, t.j. sumár všetkých položiek 
podľa výkazu výmer. V prípade, ak je vo výkaze uvedená obchodná značka materiálu, má právo 
záujemca v ponuke ponúknuť ekvivalent, t.j. oceniť materiál rovnakej alebo vyššej kvality         
(v ponukovom rozpočte uvedie i názov – identifikáciu zameneného materiálu).  
c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať 
stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. 
výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia). 
d. Čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, 
ani žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestný čin 
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu 
z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, 
alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 
e. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
f. Čestné vyhlásenie, že nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči nemu 
vedené exekučné konanie. 
 
Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke v 2 vyhotoveniach (originál a kópia). 
Cenová ponuka musí byť vypracovaná podľa výkazu výmer a opatrená razítkom a podpisom 
uchádzača. Ponuku je potrebné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne v zalepenej obálke na 
adresu: KOODIS spol. s r.o., P. Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa. 
 
11. Cena za predmet zákazky 
 Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov, navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení:  zmluvná cena v EUR bez DPH, sadzba DPH v % a navrhovaná 
zmluvná cena v EUR vrátane DPH. Ak  uchádzač nie je platcom dane, uvedie navrhovanú 
zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie je platcom DPH uchádzač uvedie v ponuke.   
 
12. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk – dátum:  11.2.2019 čas:  14:00 hod. 
 
13. Otváranie ponúk 
Dátum a čas otvárania ponúk: 11.2.2019  o  15:00 hod. 
Miesto otvárania ponúk: Kancelária spol. KOODIS spol.  s r.o., P. Pázmánya č.49/3, Šaľa. 
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili 
ponuku v lehote na predkladanie ponúk.   
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14. Kritériá na hodnotenie ponúk 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena s DPH. 
 
15. Lehota viazanosti ponúk 
30.06.2019 
 
16. Ďalšie informácie 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ceny v 
ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov na predmet zákazky 
a predpokladanú lehotu realizácie zákazky. Všetky náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú 
uchádzači/záujemcovia v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči obstarávateľovi. 
 
17. Uzavretie zmluvy: 
Výsledkom postupu zadávania  zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
bude uzavretie ZoD s tým uchádzačom, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku, t. j. s úspešným 
uchádzačom.  
 
18. Splnomocnená osoba na VO 
Meno zodpovednej osoby:  Ing. Július Kelemen   
 
 
 

 Schválil: Branyay Alajos   
    starosta 

 
V Žihárci, dňa 18.1.2019 
 
Prílohy:  
Príloha č.1 – Výkaz výmer  
Príloha č.2 – Realizačný projekt 
 


