
 
 

OBEC MÁLINEC 
Námestie SNP 474/1 

985 26 MÁLINEC  
------------------------------------------------------------------------ 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY  

PRE ZÁKAZKU S NÍZKOU HODNOTOU 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Obec:     Málinec 

Sídlo obce:  Námestie  SNP  474/1, 985 26  Málinec 

IČO:    00316211 

DIČ:    2021237185 

Kontaktná osoba:  Ing. Igor Lacko, starosta obce 

Telefonický kontakt:  0905 410 540 

E-mail:   malinec@stonline.sk 

 

2. Názov zákazky  

„Oprava sociálneho bytového domu“ 

 

3.  Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky, minimálne požiadavky na   predmet 

zákazky 

Predmetom zákazky je Oprava sociálneho bytového domu, na ktorom sa bude realizovať výmena okien 

a balkónových dverí 

 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky 

5072,-eur bez DPH 

 

5. Trvanie zmluvy, alebo lehota na dodanie predmetu zákazky 

Predpokladaný začiatok plnenia zmluvy: po podpísaní a zverejnení zmluvy 

Predpokladaný koniec plnenia zmluvy: 30.6.2019 

 

6. Financovanie zákazky 

Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Obec neposkytuje preddavky. 

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry. 

 

7. Podmienky účasti 

Obec neuzatvorí zmluvu s takým uchádzačom: 
- ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa ustanovení §32 odsek 1 písmená e), f) 

zákona o verejnom obstarávaní, 

- u ktorého existuje dôvod na vylúčenie z verejného obstarávania podľa ustanovení §40 odsek 6 písmeno f) 

zákona o verejnom obstarávaní 

za súčasného dodržania ustanovení §11 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

8. Obsah cenovej ponuky a povinné prílohy k cenovej ponuke 

Cenová ponuka musí obsahovať:  
- vyplnenú prílohu č. 1 k tejto výzve, 



- vyplnenú prílohu č. 2 k tejto výzve - Výkaz výmer  

 

S cenovou ponukou je potrebné predložiť aj: 
- doklad o oprávnení podnikať s predmetom zákazky,  

- čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

 

 

9. Predkladanie cenových ponúk 

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu obce v uzavretom obale 

s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. Obal musí byť označený 

textom: „Cenová ponuka  - Oprava sociálneho bytového domu - Neotvárať“. Cenová ponuka 

doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi neotvorená. 

Osobne možno doručiť obálky s ponukami v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 8:00 hod. do 

14.00 hod. 

 

10. Lehota na predkladanie cenových ponúk 

Cenovú ponuku je potrebné doručiť do: 25.4.2019,  do 9.00 hodiny.  

 

11. Lehota viazanosti cenových ponúk 

Lehota viazanosti uplynie dňa 25.05.2019 

 

12. Kritériá na vyhodnocovanie cenových ponúk 

Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie ponúk jediné kritérium: 

Najnižšia cena v € (celom s DPH) 

 

13.Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk  

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční  dňa 25.4.2019  od 11.00 hod. v kancelárii starostu 

obce. 

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritérií stanovených  na vyhodnotenie ponúk. Úspešná bude 

ponuka na prvom mieste v poradí. 

 

14. Ďalšie informácie 

Informácia o vyhodnotení ponúk bude zaslaná na e-mailové adresy uchádzačov.  

 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania 

zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky. 

 

 

 
Príloha:   -Vyplnenú prílohu č. 1 k tejto výzve, 

    - vyplnenú prílohu č. 2 k tejto výzve - Výkaz výmer 

 

             

V Málinci  05.04.2019 

     

 

   

 

 

 Ing. Igor Lacko 

                                                                                               starosta obce Málinec 

 

 



  

Príloha č.1 
 

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Zákazka podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 
 

Názov predmetu zákazky: 

„Oprava sociálneho bytového domu“ 

1. Identifikačné údaje uchádzača 
 

Obchodné meno uchádzača: 
 

 

Sídlo: 

 

 

Štatutárny zástupca: 

 

 

IČO: 

 

 

DIČ: 

 

 

IČ DPH: 

 

 

Platca DPH: 

 

  Áno                 Nie 

Telefón: 

 

 

E-mail: 

 

 

• Nehodiace sa prečiarknite. 

 

2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
 

Kritérium 
 

Návrh uchádzača 

 

Cena bez DPH 
 

 

 

DPH 20% 
 

 

 

Cena celkom 
 

 

• V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie cenu celkom. 
 

Miesto: 
 

 

 

Dátum: 
 

 

 

Podpis, pečiatka (ak sa používa): 
 

 

   



 

Príloha č. 2 

Výkaz výmer 
   

Stavba: Oprava sociálneho bytového domu 

Miesto: Bytový dom 510/15 a 511/17, Málinec     

     

Položka 
Merná 

jednotka 

Počet 

merných 

jednotiek 

Jednotková cena 

bez DPH 
Spolu bez DPH 

Montáž okna plastového na PUR penu m 125,3     

Plastové okno jednokrídlové OS+O, rozmer 1500 x 1500 

mm (ŠxV) izolačné dvojsklo, 5- komorový profil 
ks 4     

Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 2000 x 1500 

mm (ŠxV) izolačné dvojsklo, 5 komorový profil 
ks 11     

Plastové balkónové dvere OS+O, rozmer 880 x 2015 mm 

(ŠxV) izolačné dvojsklo, 5 komorový profil 
ks 4     

PVC vnútorný parapet 200 mm ks 19     

Al vonkajší parapet 210 mm  ks 19     

Demontáž okien drevených m 101,9     

Vybúranie drevených dverových zárubní m 23,4     

Oprava sociálneho bytového domu spolu: 

Rozpočet celkom bez DPH   

DPH 20%   

Rozpočet celkom s DPH   
     

     

Miesto a dátum: ...............................................  Podpis a pečiatka: ........................................ 

 


