
Výzva na predloženie ponuky,  
v procese  zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákon č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov.  

 
1. Identifikácia verejného  obstarávateľa:  

 
Názov:   Obec Borský Svätý Jur     
Sídlo:   Borský Svätý Jur 690 
V zastúpení:  Bc. Anna Kratochvílová 
Kontaktná osoba: Bc. Anna Kratochvílová 
IČO:    00309401   
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.,  
Číslo účtu :   3202000002/5600 

            Kontaktné údaje:  Tel: +421 903 727 972  
     e- mail: starosta@borskysvatyjur.sk                 
     internetová adresa: www.borskysvatyjur.sk  
 
2. Typ verejného obstarávateľa:  

 
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1 b) zákona o verejnom obstarávaní. 
 

3. Predmet  zákazky /stavebné práce/: 

„Zlepšenie energetickej efektívnosti výmenou okien  na zdravotnom stredisku “ 

4. Opis predmetu zákazky : 
 
Predmetom obstarávania je výmena okien, parapet na zdravotnom stredisku v zmysle 
špecifikácie, ktorá zodpovedá podmienkam podľa STN EN 14 351 – 1.  -  príloha č. 1 
tohto oznámenia. 
 

5. Miesto uskutočnenia zákazky:  

Obec Borský Svätý Jur, Zdravotné stredisko, SNP 60, 90879 
 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia zákazky: 
Termín: Max. do 20 dní od podpísania zmluvy o dielo a obdŕžania podkladov potrebných                
k jeho vypracovaniu. 
 

7. Obhliadka miesta plnenia zákazky 
8. Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky neuvažuje s obhliadkou 

miesta uskutočnenia stavebných prác. Ak uchádzač prejaví záujem o vykonanie obhliadky 
miest uskutočnenia stavebných prác, môže si dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou 
osobou (Bc. Anna Kratochvílová, tel. č. +421 903 727 972), v termíne od 1.8.2014                  
do 5.8.2014.  
 

9. Hlavné podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z dotačných prostriedkov Ministerstva financií 
Slovenskej republiky a z vlastných prostriedkov na základe faktúr bez zálohovej platby. 
Fakturácia sa uskutoční po ukončení akcie. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového 
dokladu. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu.  
 
 
 
 
 
 



10. Variantné riešenie:  
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  
 

11. Podmienky účasti: 
 
Uchádzač predloží požadované dokumenty, uvedie odpovede na nasledovné otázky 
a poskytne návrh ceny predmetu obstarávania:  

 
A) Uchádzač predloží doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom 

obstarávania podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač 
preukáže uvedené predložením výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra 
(oskenovaný dokument). Úradne overenú kópiu dokladu, nie staršiu ako tri mesiace ku dňu 
podania ponuky, doloží vybratý uchádzač pre podpisom zmluvy o dielo. 
 

B) Verejný obstarávateľ § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní požaduje 
predložiť zoznam uskutočnenej minimálne jednej stavebnej práce rovnakého alebo 
podobného charakteru ako predmet zákazky s uvedením názvu obchodného mena 
objednávateľa, adresy jeho sídla, názvu a obchodného mena zhotoviteľa, názvu predmetu 
zmluvy, stručného opisu a rozsahu predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny prepočítané 
na EUR bez DPH, termínov začatia a ukončenia prác.  
 

C) Predpokladaná cena predmetu  zákazky: 
Cena sa uvádza v zložení: 
- Cena bez DPH 
- DPH 
- Cena s DPH 
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 
informácie o predpokladanej navrhovanej cene.  
 

12. Obsah ponuky: 
 
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady a to: 
- krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, 
- požadované doklady s informáciami  podľa bodu 10. A, B, C. 

 
Originály týchto dokladov musí predložiť víťazný vybraný uchádzač po ukončení súťaže. 
 

13. Miesto a termín predkladania ponúk: 

Ponuku zašlite na adresu verejného obstarávateľa:   

Poštou na adresu:                     alebo   Osobne na adresu: 
 Obec Borský Svätý Jur      Obec Borský Svätý Jur  
 Borský Svätý Jur 690      Borský Svätý Jur 690 
 908 79 Broský Svätý Jur      908 79 Borský Svätý Jur 
 

najneskôr  do 11.8. 2014 do 15:00 hod. (podateľňa obecného úradu v Borskom Svätom  
Jure). 

Pre urýchlené spracovanie je možné ponuku zaslať na mailovú adresu 
starosta@borskysvatyjur.sk 

 
Po tomto termíne  nebudú  zaslané informácie premetom skúmania pre účely 

výberu zmluvného partnera.  
 
 
 
 
 



 
14. Kritériom na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom je najnižšia výsledná cena za všetky položky v EUR s DPH. Ponuka 
musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, 
dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy, resp. objednávky a výzvy na 
predloženie ponuky.  
 

15. Hodnotenie ponúk: 
Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky účasti podľa výzvy na 
predkladanie ponúk, budú vyhodnocované podľa kritéria - najnižšia výsledná cena.  

 
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávať:  
- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena predmetu obstarávania                  

bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle § 4 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní; 
- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky                       

v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov 
vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarávania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak 
sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená /§ 46/;  

- všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj                    
v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu s predložených ponúk alebo 
zruší postup zadávania zákazky;  

- poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre 
výber  zmluvného partnera na predmetné uskutočnenie stavebných prác a výsledok 
z posúdenia týchto informácií nebude zasielaný podnikateľským subjektom, ktoré  
poskytli predmetné cenové ponuky verejnému obstarávateľovi a ich vyhodnotenie sa 
neriadi ustanoveniami § 42  zákona o verejnom obstarávaní. Víťazný uchádzač bude 
oboznámený písomne (mailom, prípadne listom) o úspešnosti svojej ponuky; 

- zaslanie informácie – cenovej ponuky, ktorá tvorí podklad pre výber zmluvného 
partnera na uvedený predmet zákazky nezakladá pre odosielateľa žiadne nároky                 
na uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky;  

- uchádzač je povinný oceniť uvedený predmet zákazky, podľa bodu č. 4,  opisu 
predmetu zákazky. Ak nebudú ocenené uvedené položky, verejný obstarávateľ danú 
cenovú ponuku nebude vyhodnocovať; 

- v prípade podrobnejších informácií kontaktujte, +421 903 727 972, resp. 
www.borskysvatyjur.sk  

 
 

Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme. 
 
 

V Borskom Svätom  Jure  dňa  28.7..2014 
 
 
 
 
                      Bc. Anna Kratochvílová 

                                  starostka obce 
 
 
 
 

Príloha č. 1: 
1. špecifikácia 

 
 
 
 



Príloha č. 1 Špecifikácia  
 
Nové plastové okná budú vyhovovať podmienkam podľa STN EN 14 351 – 1. 

 
Poz: 4 Ref: Počet: 11 Šírka: 1300 Výška: 1720 
1:50 Type: ******* (1300x1720) Element 2-krídlové okno OL/OSP s nadsvetlíkom 
Farba profilov biela - biela 
Rám 390.07 
Zasklenie: 1-3= 4/16/4 u=1.1 
Krídlo 1= 395.67 
Kovanie 1= Ol Kľučka bezp. secustik 
Krídlo 3= 395.67 
Kovanie 3= Osp Kľučka bezp. secustik 
Príd. prof. dolu: 342 
Montáž elementu ÁNO 
Poznámka : Mikrovetranie. 
Parapet vonkajší AL 195 hr. 1,9 mm biela f. , koncovka pre AL parapet PVC, montáž,  murárske práce – 
vyspravenie špaliet, odvoz a likvidácia starých okien.  
 

 


