
Obec Tarnov , Obecný úrad , Tarnov 6 , 086 01 Rokytov 

VÝZVA 

      na predloženie cenovej ponuky 

k predmetu zákazky s názvom : 

„ Kultúrny dom – stavebná úprava – zníženie energetickej náročnosti “ 

zákazka 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 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

Štatutárny orgán: 

Kontaktné miesto: 

Štatutárny orgán: 

Kontaktná osoba: 

Kontakt:  

Obec Tarnov 

Obecný úrad , Tarnov 6 , 086 01 Rokytov 

00 322 661 

2020624738 

Anna Kuľková , starostka obce 

     RamontBuilding s. r. o. , Levočská 12 , 080 01 Prešov 

Mgr. Adriána Krajňáková , konateľka spoločnosti 

Mgr. Adriána Krajňáková  

2. Druh verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 , písm. b)  zákona o verejnom obstarávaní.

3. Názov predmetu zákazky:

„ Kultúrny dom – stavebná úprava – zníženie energetickej náročnosti “ 

4. Druh zákazky:

Zákazka na dodanie stavebných prác.

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný slovník: 45000000 – 7

6. Komplexnosť predmetu zákazky: 
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

7. Opis a rozsah predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác na stavbu v rámci projektu s názvom : „ Kultúrny

dom – stavebná úprava – zníženie energetickej náročnosti “ , ktorý bude realizovaný v rámci

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na

zníženie energetickej náročnosti verejných budov ,  vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou

agentúrou v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia , Prioritná os 4. Energeticky

efektívne nízko uhlíkové  hospodárstvo vo všetkých sektoroch , Investičná priorita 4.3 Podpora

energetickej efektívnosti , inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo

verejných infraštruktúrach , vrátane verejných budov a v sektore bývania . Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie

spotreby energie pri prevádzke verejných budov , kód výzvy : OPKZP – P04 – SC431 – 2019 – 19 .

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výkaze – výmer ( Prílohe č. 4 ) a projektovej dokumentácií

( Príloha č. 5 )  tejto výzvy.

Ak sa kdekoľvek vo Výzve , Výkaze – výmer , projektovej dokumentácií , alebo inej sprievodnej

dokumentácií objaví akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku , typ , výrobcu , výrobný postup , patent , krajinu,

oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby je možné nahradiť ekvivalentnou náhradou , ktorá však musí

obsahovať minimálne technické a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované . Ak uchádzač využije

možnosť predložiť ekvivalentnú náhradu vyznačí to farebne vo svojej ponuke v ocenenom položkovitom

rozpočte.

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:

Miesto plnenia: Kataster obce Tarnov

Termín plnenia: najneskôr do 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniská.

mailto:ramontbuildingsro@gmail.com


Obec Tarnov , Obecný úrad , Tarnov 6 , 086 01 Rokytov 

9. Obsah ponuky :

a) Titulný list uchádzača s uvedením identifikačných údajov uchádzača  –  Príloha č. 1

b) Návrh na plnenie kritéria – Príloha č. 2

c) Čestné vyhlásenie – Príloha č. 3

d) Ocenený výkaz – výmer – Príloha č. 4

e) Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného

postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako zákon). Ich

splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, § 32 ods. 4, § 32 ods. 5 resp. § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

10. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
10.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa 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 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

10.2    Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa     nesmie 
meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe 
písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená 
v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 

10.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie: 
- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

10.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením
„Nie som platcom DPH“.

11. Výsledok verejného obstarávania a požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na určitý čas , t. j. do 6 mesiacov odo dňa odovzdania
staveniská , uzavretá podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, ktorá bude obsahovať okrem iného aj nasledujúce ustanovenie: „Dodávateľ je povinný strpieť výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a
to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ a vlastných zdrojov
verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi
bezhotovostným platobným stykom.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač.

13. Predkladanie ponúk:

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

Ponuky sa predkladajú na adresu: v listinnej podobe v zalepenej obálke osobne alebo poštou, príp. kuriérom 
na adresu : RamontBuilding   s. r. o.  

    Levočská 12   
    080  01 Prešov , 

  ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje: 
− obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača
− názov a sídlo kontaktného miesta verejného obstarávateľa
− text: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“
− heslo súťaže „ TARNOV  –  Kultúrny dom “.

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 13.09.2019 ,  do 10:00 hod. 

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda 

nebudú vyhodnocované. 



Obec Tarnov , Obecný úrad , Tarnov 6 , 086 01 Rokytov 

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH.

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky účasti verejný

obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným

uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.

15. Doplňujúce informácie

Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk oznámi

verejný obstarávateľ do piatich kalendárnych dní od ukončenia vyhodnotenia všetkým uchádzačom, ktorí

predložia cenovú ponuku. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému

uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o Dielo uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl.

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmluva nesmie byť v rozpore

s touto výzvou a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie byť v rozpore s platnými právnymi

predpismi. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu  a nie sú

zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia

podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného

sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

V prípade, že ponuka nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky, bude so súťaže vylúčená. Ponuka bude

zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným

v tejto výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk

a bola predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk. Formálne nedostatky budú odstránené v

rámci žiadosti o vysvetlenie.

V Tarnove , dňa 04.09.2019 

 Anna Kuľková v. r. 

 Starostka obce 

Prílohy: 

Príloha č. 1:  TITULNÝ LIST PONUKY 

Príloha č. 2:  Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 3:  Čestné vyhlásenie 

Príloha č. 4:  Výkaz – výmer 

Príloha č. 5:  Projektová dokumentácia 
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Príloha 1 - TITULNÝ  LIST PONUKY 

Názov predmetu zákazky: Kultúrny dom – stavebná úprava – zníženie energetickej náročnosti 
Verejný obstarávateľ:  Obec Tarnov , Obecný úrad , Tarnov 6 , 086 01 Rokytov 

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA 

Obchodné meno/názov 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO 

DIČ 

IČ DPH 

Osoba oprávnená konať v 

mene uchádzača 

Telefón/mobil 

Kontaktný e-mail 

Svojim podpisom vyhlasujem, že: 

1. Súhlasím s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom.

2. Všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

V ..................................... dňa ............................................ 

meno a podpis štatutárneho orgánu alebo 

        člena štatutárneho orgánu uchádzača 



Obec Tarnov , Obecný úrad , Tarnov 6 , 086 01 Rokytov  
 

 
 

Príloha 2 - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

 

Názov predmetu zákazky: Kultúrny dom – stavebná úprava – zníženie energetickej náročnosti 

Verejný obstarávateľ:  Obec Tarnov , Obecný úrad , Tarnov 6 , 086 01 Rokytov  

 

 Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

/Celková cena uchádzača za predmet 

zákazky:  

                          Cena v EUR 

bez  DPH DPH 20 % s  DPH 

Návrh naplnenie kritéria  - najnižšia 

cena s DPH : 
 

 

  

 

 

Uchádzač prehlasuje, že: Som/Nie1 som platiteľom DPH. 

Neoddeliteľnou prílohou tohto Návrhu na plnenie kritéria je ocenený a podpísaný Výkaz - výmer. 

 

 

 

V ..................................... dňa ............................................... 

 

 

 

                        

            meno a podpis štatutárneho orgánu alebo    

                            člena štatutárneho orgánu uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
1 nehodiace sa škrtnúť 


