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V   Ý   Z   V  A  
zákazka podľa §9, ods. 9   

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  na poskytnutie služby s 

názvom  

Zabezpečenie komplexného verejného obstarávania pre projekty  Obce Sačurov 
 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa:   Obec Sačurov 
Sídlo verejného obstarávateľa:  Obecný úrad Sačurov,  
                                                     Osloboditeľov 385, 094 13 Sačurov 
Zastúpený: Peter Barát, starosta obce Sačurov 
IČO: 00332810 
Telefón: 057/4497277, 057/4881250 
Fax: 057/4881250 
E – mail: ousacurov@slovanet.sk 
www.sacurov.sk 
(ďalej  „verejný obstarávateľ“) 
 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. 
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno b) zákona č 25/2006 Z. z. 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Peter Barát 
Mobil: 0915376969 

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa 
www.sacurov.sk. 
  
2.  Názov zákazky a typ zmluvy: 

Názov zákazky: Zabezpečenie komplexného verejného obstarávania pre projekty Obce 

Sačurov 

Typ  zmluvy: Mandátna zmluva 

     Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Sačurov, Osloboditeľov 385, 09413 Sačurov. 
 

3.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
 
CPV: 79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie 
 
Predmetom zákazky je zabezpečenie verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. v znení 
neskorších predpisov  pre projekty Obce Sačurov: 

1. Rekonštrukcia mechanického predčistenia + dúchadlo 
2. Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením dvoch tried rekonštrukciou a nadstavbou 

hospodárskeho pavilónu 
3. Spoločensko-komunitné centrum - dokončenie 
a to najmä: 

• návrh postupov zadávania zákazky 
• spracovanie časového harmonogramu zadávania zákaziek 
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• realizácia postupov zadávania zákazky 
• vypracovanie súťažných podkladov 
• posúdenie správnosti voľby typu uzatváranej zmluvy 
• odsúhlasenie súťažných podkladov 
• vypracovanie výziev 
• príprava písomnej dokumentácie počas celého procesu zadávania zákazky 
• komunikáciu s Úradom pre verejné obstarávanie, zasielanie potrebných oznámení 

a informácií do IS ZU 
• zverejnenie dokumentov v profile verejného obstarávateľa 
• odovzdávanie súťažných podkladov záujemcom 
• komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi 
• vysvetľovanie súťažných podkladov po konzultácií s mandantom 
• zastupovanie mandanta pri uplatnení revíznych postupov 
• splnenie informačných povinnosti podľa §41, ods. 1 a §136. ods. 9 zákona 

o verejnom obstarávaní 
• vypracovanie zápisníc 
• príprava podkladov pre komisiu (menovacie dekréty, čestné vyhlásenia, 

vyhodnocovacie tabuľky ...) 
• vedenie zasadnutí komisie 
• zabezpečenie elektronickej aukcie, ak je potrebná 
• komunikácia s uchádzačmi počas vyhodnocovania splnenia podmienok účasti, 

počas vyhodnocovania ponúk a po vyhodnotení ponúk 
• príprava dokumentácie zadávania zákaziek na kontrolu postupu zadávania 

zákazky poskytovateľom NFP (pripravenú dokumentáciu si nakopíruje a osvedčí 
verejný obstarávateľ) 

• poskytnutie súčinnosti pri prípadných doplneniach a vysvetleniach kontroly 
zadávania zákaziek poskytovateľom NFP 

• vypracovanie správy o zákazke podľa §21 zákona o verejnom obstarávaní 
• zabezpečenie a odoslanie dokumentov podľa §9, ods. 6, §49a a §100, ods.1, písm. 

l zákona o verejnom obstarávaní  
• ostatné povinnosti verejného obstarávateľa v zmysle platnej a účinnej legislatívy 
• evidenciu referencií podľa §9a zákona o verejnom obstarávaní 
• odovzdanie kompletnej dokumentácie mandantovi. 

 
Verejný obstarávateľ požaduje zadávať tieto zákazky: 
1. uskutočnenie stavebných prác Rekonštrukcia mechanického predčistenia + dúchadlo - 

predpokladaná hodnota diela 50 000,00 € bez DPH, vlastné finančné prostriedky, 
2. uskutočnenie stavebných prác Intenzifikácia MŠ Sačurov vytvorením dvoch tried 

rekonštrukciou a nadstavbou hospodárskeho pavilónu - predpokladaná hodnota diela 295 
000,00 € bez DPH, vlastné finančné prostriedky a prostriedky z fondov Európske únie, 

3. uskutočnenie stavebných prác Spoločensko-komunitné centrum – dokončenie - predpokladaná 
hodnota diela 140 000,00 € bez DPH, vlastné finančné prostriedky a prostriedky z fondov 
Európske únie. 

 

Zadávanie zákaziek a dokumentácia musí byť aj v súlade s manuálom poskytovateľa NFP! 

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa 

4.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

5.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 31.12.2015. Lehota na 

odovzdanie dokumentácie zadávania zákaziek na kontrolu postupu zadávania zákazky 

poskytovateľovi NFP do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy. 
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6.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 19.09.2014 do 10.00 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese alebo 
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (ousacurov@slovanet.sk).  
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do 
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
• adresu uchádzača, 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 
• označenie heslom:  

 „VO -  NEOTVÁRA Ť 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača. 

7.  Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. 

Platba  bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry po dodaní 

jednotlivých časti predmetu zákazky uvedených v bode 3. Lehota splatnosti faktúr je do  30 dní 

odo dňa doručenia daňového dokladu verejnému obstarávateľovi. 

8.  Podmienky účasti: 

A. Nepožaduje sa 

9.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Celková cena s DPH za dodanie predmetu zákazky  

11. Spôsob stanovenia ceny: 

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne  

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH,  
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom. 
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
F. Cena bude vypracovaná vo forme: 

 

  Predmet zákazky 
m. 
j. 

počet 
m. j. 

cena v € 
bez DPH 
za m. j. 

cena spolu 
bez DPH 

DPH  
cena v € s 

DPH 
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1. 

uskutočnenie stavebných prác 
Rekonštrukcia mechanického 
predčistenia + dúchadlo - 
predpokladaná hodnota diela 50 
000,00 € bez DPH 

kpl 1         

2. 

uskutočnenie stavebných prác 
Intenzifikácia MŠ Sačurov 
vytvorením dvoch tried 
rekonštrukciou a nadstavbou 
hospodárskeho pavilónu - 
predpokladaná hodnota diela 
295 000,00 € bez DPH 

kpl 1         

3. 

uskutočnenie stavebných prác 
Spoločensko-komunitné 
centrum – dokončenie - 
predpokladaná hodnota diela 
140 000,00 € bez DPH 

kpl 1         

 spolu           
 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich 
ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu  zmluvy.  Lehota na uzavretie 
zmluvy: do 30.09.2014. 

B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda 
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného 
obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému 
uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve. 

C. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložiť 
aktuálny doklad poskytovať službu v origináli alebo overenej kópií. 
 

Podmienky súťaže: Neuvádza sa. 
 
Sačurov,  dňa 12.09.2014 
   

 

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

      Peter Barát, starosta obce Sačurov 

 


