
Obec Brezolupy, Obecný úrad 63, 957 01  Brezolupy 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Brezolupy ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás vyzýva na predloženie
cenovej ponuky pre zakázku v zmysle § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Obec Brezolupy
Sídlo organizácie: Obecný úrad 63, 957 01 Brezolupy
IČO: 00310263
DIČ: 2021053331
Bankové spojenie: VUB Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu: 8720192/0200
Štatutárny zástupca: Ing. Jarmila Hrúzová – starostka obce
Telefón: 038/7660233
e-mail: brezolupyocu@gmail.com

2. Predmet obstarávania
"Bezpečný priestor – nové možnosti"

Objektová skladba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove TJ v Brezolupoch

3. Kompexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania

4. Spôsob financovania – zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie MV SR a z vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ 
neposkytne preddavky. Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 14 dní odo dňa doručenia faktúr 
objednávateľovi.

5. Zmluva
Výsledkom zákazky bude Zmluva o dielo. Neoddeliteľnou prílohou zmluvy bude rozpočet 
stavebných prác, doklad o oprávnení podnikať.

6. Miesto a termín na uskutočnenie prác
Stavba : Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove TJ v Brezolupoch č. 92 v intraviláne obce 
Brezolupy.

7. Variantné riešenie
Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie variantných riešení v ponukách.

8. Náklady na ponuku
Všetky výdavky  spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku
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9. Osobitné podmienky
Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  v  zmysle  §  46  zákona  č.  25/2006  Z.z.  o  verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie zrušiť, ak ani jeden
uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nedostal ani jednu ponuku,
alebo ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkam určeným podľa § 34 zákona č,.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, alebo ak  sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa súťaž
vyhlásila a nebolo možné ich predvídať.

10. Miesto a termín predkladania ponúk
Ponuky môže uchádzač doručiť osobne na adresu obstarávateľa: Obec Brezolupy č. 63, 957 01
Brezolupy, Ing. Jarmila Hrúzová – starostka obce, prípadne poštou na uvedenú adresu.
Pracovný čas: od 8,00 hod. Do 13,00 hod. - každý pracovný deň
Termín predkladania ponúk:  10.2.2015 do 12,00 hod.
Označenie ponuky: 
Ponuka musí byť vložená do samostatného obalu, obal musí obsahovať adresu obstarávateľa, adresu
uchádzača a označenie : "Verejné obstarávanie – Rekonštrukcia elektroinštatlácie budovy TJ"

11. Otváranie ponúk
Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční dňa 10.2.,2015 o 18,00 hod. V zasedačke 
Obecného úradu v Brezolupoch.

12. Uzavretie zmluvy
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo.

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke, predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky je 19 130,- € s DPH
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 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 NR SR č.
18/1996 Z.z o cenách v znení  neskorších predpisov v platnom znení.  Záujemcom  navrhovaná
zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (€)

14. Podmienky účasti uchádzačov
Záujemca  musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
a) § 26 Osobné postavenie
Záujemca  musí  spĺňať  podmienky účasti  týkajúce  sa  osobného  postavenia  podľa  §  26  odst.  1
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej len
"zákon  o  verenom obstarávaní")   a  preukázať  ich  splnenie  dokladom písm.  f)  –  dokladom o
oprávnení uskutočňovať stavebné práce. Pokiaľ uchádzač nepredloží tento doklad bude z procesu
verejného obstarávania vylúčený pre nesplnenie podmienok účasti.

b) Ekonomické a finančné postavenie §27
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
§ 27 ods. 1 písm. B/  - poistením o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo
potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa

c)Technická alebo odborná spôsobilosť
informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 28 odst. 1 písm b) Verený obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác uskutočnených za roky
2012, 2013. K zoznamu priloží záujemca čestné vyhlásenie o ich uskutočnení. 
§ 28 odst. 1 písm g) – údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií riadiacich
zamestnancov a osobitne osôb zodpovených  za riadenie stavebných prác, s doložením dokladu o



odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. Ďalej
samostatné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby na činnosť na elektrickom technickom zariadení
podľa vyhlášky MPSV a RSR č. 508/2009 Z.z. § 22 odst. 1,2. 

15. Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
1. Kritériá výberu najvhodnejšej ponuky:
Jrutérium – najnižšia cena
Konečná celková zmluvná cena na celý zmluvný rozsah predmetu zákazky vrátane DPH, ktorou sa
rozumie  konečná  fakturačná  zmluvná  cena  za  poskytnutie  predmetu  zákazky  vrátane  DPH  a
ostatných odvodov v krajine uchádzača vo výške platnej ku dňu vyhlásenia verejnej súťaže.
2. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa ustanoveného kritéria:
Úspešným uchádzčom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého pouka dosiahne najnižšiu cenu.
Ostatným uchádzačom sa určí poradie vzostupne.

V Brezolupoch 2.2.2015

Ing. Jarmila Hrúzová
starostka obce

 

  
   
 


