
      OBEC KĽAK    tel., fax.: 045 686 61 00 
      Obecný úrad mobil: 0903 746 298  

       Kľak č. 9    web: www.klak.sk 
      966 77  Ostrý Grúň   e-mail: obecklak@mail.t-com.sk   
 

Číslo: 127/2014                 V Kľaku, dňa 29.07. 2014 

 

 

VÝZVA 

na predkladanie ponúk  

 

zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na dodanie 

predmetu zákazky – 

Výmena okien a dverí na budove kultúrneho domu v Kľaku 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

    Názov:   Obec Kľak  

    Sídlo:   Obecný úrad 9, 966 77  Kľak 

    Krajina:   Slovenská republika 

    V zastúpení:  Ľuboš Haring, starosta obce 

    Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Žarnovica 

    Číslo účtu:   SK23 0200 0000 0000 0872 3422 

    IČO:   00320722 

    DIČ:   2021111433 

    Telefón:   045/6866100 

    Kontaktná osoba:  Renáta Luptáková 

    e-mail:   obecklak@mail.t-com.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky:  

    Výmena okien v počte 7 ks, vstupných dverí do klubovne, balkónových dverí –  

    na budove kultúrneho domu v Kľaku  

 

3. Druh zákazky: Stavebné práce – výmena 7 ks okien, 2 ks dverí 

                           (zákazka podľa § 9, ods. 9 zákona) 

 

4. Spoločný slovník obstarávania /CPV/:  

    44221100-5 Okná, dvere a súvisiace prvky 

 

5. Zmluvný vzťah 

    Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo na uvedený predmet zákazky. 

 

5.1. Obhliadka predmetu zákazky – je potrebná 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky    

    Budova kultúrneho domu, 966 77 Kľak č. 66 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe prieskumu trhu na sumu :   

3 300,- EUR bez DPH / 3 960,- EUR s DPH  

 

8. Opis predmetu zákazky: 

    Opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 – špecifikácia predmetu zákazky,  

    nákres  

 

9. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

    požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky 
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10. Variantne riešenie. 

      Variantne riešenie nie je prípustné. 

 

11. Lehota a podmienky dodania predmetu zákazky 

      S úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo na dodanie predmetu  

      zákazky. V zmluve budú podrobne špecifikované podmienky dodania diela a presný  

      termín realizácie prác.  

 

12. Lehota na predkladanie ponúk 

      12.1 Doručenie ponuky listinne:        najneskôr dňa 22.08.2014 do 15.00 hod. 

    

      12.2  Doručenie ponuky listinne na adresu: 

  Obec Kľak 

  Obecný úrad 9 

  966 77 Kľak 

  

      12.3        Ponuky je nutné predložiť v slovenskom jazyku a EURO mene. 

 

13. Obal a označenie ponúk 

      Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

      Obal ponuky musí obsahovať nasledujúce údaje: 

      - adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 12 (12.2) 

      - adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesto  

        podnikania) 

     - označenie „Neotvárať“ 

     - označenie heslom „Výmena okien a dverí na budove kultúrneho domu  

                                     v Kľaku“ 

 

14. Obsah ponuky – požadované doklady 

      Ponuka musí byť vyhotovená v listinnej podobe. Ponuka predložená uchádzačom  

      musí v prílohe obsahovať: 

      - vyplnenú prílohu č. 1 k tejto výzve 

      - aktuálny doklad o oprávnení uchádzača dodávať predmet zákazky a realizovať   

        práce špecifikované v predmete zákazky (t.j. kópiu výpisu z obchodného registra, 

        resp. kópiu výpisu zo živnostenského registra a i.) 

      - certifikáty, osvedčenia, prehlásenia o zhode a ďalšie doklady alebo dokumenty 

        súvisiace s dodávkou, referencie zrealizovaných zákaziek uchádzača. 

      - návrh zmluvy o dielo 

 

15. Preskúmanie a vyhodnotenie ponúk  

      Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

      - obsahujú náležitosti určené v tejto výzve, 

      - zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predloženie  

      ponuky. 

 

      Platnou  ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo 

      výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným  

      obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky. Ostatné ponuky uchádzačov budú  

      z vyhodnotenia ponúk vylúčené. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola    

      vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému  

      uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne 

      ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. 

 

16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

      Najnižšia cena v EUR bez DPH. Kritérium na vyhodnotenie predstavuje sumu za  

      kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác uvedených v tejto výzve.  

 



17. Lehota viazanosti ponúk: 

      Ponuky zostávajú platné do: 30.09.2014 

 

18. Podmienky financovania: 

      18.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce -  vlastné zdroje verejného           

             obstarávateľa, formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  

             faktúry 14 dní odo dňa jej doručenia. 

      18.2 Úhrada faktúry za predmet zmluvy bude realizovaná po kompletnej dodávke  

             predmetu zákazky, zrealizovaní demontážnych, montážnych o ostatných  

             stavebných prác súvisiacich s dodaním predmetu zákazky, tak aby dielo bolo  

             kompletné a užívania schopné. Dielo bude považované za zrealizované až po  

             protokolárnom prevzatí zákazky verejným obstarávateľom.  

      18.3 Podrobné podmienky financovania budú uvedené v zmluve. 

 

19. Cena a platobné podmienky 

      19.1 V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné k dodaniu predmetu     

              zákazky, podľa bodu 8 tejto výzvy.  

      19.2 Ak je predávajúci platiteľom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

              - navrhovaná cena za dodávku predmetu objednávky v EUR bez DPH, 

              - sadzba DPH v % a výška DPH v EUR, 

              - navrhovaná cena za dodávku predmetu objednávky v EUR vrátane DPH. 

      19.3 Ak predávajúci nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu bez DPH  

             a uvedie, že nie je platiteľom DPH. 

      19.4 Verejný obstarávateľ upovedomuje uchádzačov, že faktúry a objednávky  

             podliehajú povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z.z. ktorým sa  

             dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

             a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Úspešný uchádzač resp.  

             zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť objednávku  

            a faktúru.  

 

20. Ďalšie informácie 

      20.1 Všetky náklady a výdavky, spojené s prípravou a predložením ponuky, znáša 

              uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 20.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 1, predložené v lehote na  

        predkladanie ponúk podľa bodu 12 sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako  

        súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania. 

 20.3 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba 

        alebo ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny. 

 20.4 Ostatné podmienky finančného plnenia budú riešené v zmluve s úspešným  

        uchádzačom. 

 20.5 Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 

         Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak: 

a.) nebude predložená ani jedna ponuka 

b.) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti uvedené vo výzve 

c.) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám 

vo výzve na predkladanie ponúk 

d.) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

 

 

 

 

 

            Ľuboš Haring 

                                                                                             starosta obce 


