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 Výzva na predloženie ponuky 

v súlade s § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec Nededza                                                                                                                                           

Sídlo: Hlavná 1/1,  013 02 Nededza                                                                                                                        

zastúpená: PhDr . Petrom Vajdom, starostom obce                                                                                            

kontaktná osoba: PhDr. Peter Vajda                                                                                                                              

telefón :    041/5980519                                                                                                                                                                                      

e-mail:  sekretariat@nededza.eu                                                                                                                                                                            

IČO:  00321516                                                                                                                                                                                  

DIČ:   2020677582                                                                                                                                                                         

Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, pobočka Žilina                                                                                                                                                                    

číslo účtu: 5604740002/5600 

2. Predmet zákazky:                                                                                                                                         

„AMFITEÁTER NEDEDZA“   

2.1. CPV:                                                                                                                                                                               

45212320-5 Stavebné práce na stavbe budov určených na umelecké vystúpenia 

2.2. Predpokladaná hodnota zákazky:                                                                                                                       

35 370.-€ bez DPH                                                                                                            

3. Opis predmetu zákazky    

Predmetom zákazky „AMFITEÁTER NEDEDZA“ je výstavba pódia a prestrešenia na účely umeleckých 

vystúpení ,  vymedzená  v Textovej časti  - a to v Technickej správe – textová časť je  dostupná na CD 

AMFITEÁTER NEDEDZA,  ktoré je prílohou tejto Výzvy.                                                                                                        

Na CD AMFITEÁTER NEDEDZA  je projektová dokumentácia, sprievodná správa, statika, krycí list, 

súhrnný rozpočet  a položkovitý rozpočet pre ocenenie.                                                                                                                 

Materiál potrebný na  práce súvisiace s výstavbou AFITEÁ TRA dodáva zhotoviteľ.                                          

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje dodať niektoré materiály na stavbu amfiteátra, o hodnotu 

ktorých bude následne znížená ponuková cena diela 

Zhotoviteľ ručí, že práce budú vykonané v zmysle príslušných stavebných noriem a v súlade 

s právnymi predpismi o BOZP, PO a pod. 
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Upozornenie:                                                                                                                                                                     

Z dôvodu, že  predmet zákazky sa nachádza v priestore, v ktorom je výsadba starých stromov, 

doporučuje sa obhliadka priestoru pre uskutočnenie stavby a to pre vypracovanie ponuky na 

predmet zákazky. Termín obhliadky si dohodnite telefonicky alebo e-mailom,  na kontaktoch 

uvedených v Identifikácii  verejného obstarávateľa 

4. Typ zmluvného vzťahu                                                                                                                                      

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

5. Miesto dodania predmetu zákazky:                                                                                                                     

Žilinský kraj, okres Žilina, Obec Nededza, k. u. Nededza 

6. Rozdelenie predmetu zákazky:                                                                                                                

Neumožňuje sa 

7. Termín realizácie rekonštrukčných prác:                                                                                                                          

VI. – VIII. 2017 

8. Lehota a miesto a spôsob  predloženie cenovej ponuky:                                                                                                      

Lehota na predloženie ponuky:  do 23. 5. 2017 do 10:00 hod                                                                       

Miesto predloženia ponuky: Obecný úrad Nededza, sekretariát, Hlavná 1/1,  013 02 Nededza                          

Spôsob predloženia ponuky: poštou, kuriérom alebo osobne v zalepenej obálke označenej  heslom 

„Neotvárať – AMFITEÁTER“ 

Obálky doručené po lehote budú vrátené neotvorené uchádzačom 

9. Podmienky účasti:                                                                                                                                                               

- Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce súvisiace s predmetom zákazky t.j.          

Výpis z Obchodného registra,  alebo                                                                                                                         

Výpis zo živnostenského registra,  alebo                                                                                                                     

platný Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade so zákonom 343/2015 Z. z. a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.                                                                                                                                                                           

Úspešný uchádzač k Zmluve o dielo predloží  tento doklad s osvedčovacou doložkou. 

10. Obsah ponuky:                                                                                                                                                              

- identifikácia uchádzača v rozsahu ako uviedol verejný obstarávateľ vo Výzve v bode 1.                                                                    

- fotokópia dokladu podľa bodu 9. Podmienky účasti                                                                                                 

– ocenený rozpočet stavebných prác včítane rekapitulácie a krycieho listu                                                                 

– súhrnný formulár ponuky                                                                                                                                               

– ponuka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača 

11. Obchodné podmienky a podmienky financovania:                                                                                                      

- Cenová ponuka musí byť vypracovaná  v € s DPH v súlade s bodom 3. Opis predmetu zákazky, tejto 

Výzvy, t.j. v súlade s projektovou dokumentáciou, sprievodnou správou, statikou  a ocenením 

krycieho  listu, súhrnného rozpočtu a položkovitého rozpočtu.                                                                                                         

Ceny musia byť konečné a platné do lehoty zrealizovania a fakturácie predmetu diela.   
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Verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky  - zálohy        

- Platba bude vykonaná po  riadnom splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia, na 

základe protokolu o prevzatí a odovzdaní prác, na základe vystavenej faktúry a to do 30 dní po jej 

doručení                                                                                                                                                                                      

- Záruka  – v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka – 60 mesiacov                                                                                   

- Uplatňovanie reklamácií – požiadavka na odstránenie prípadných reklamácií - budú odstránené bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od jej uplatnenia 

 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk                                                                                                                                    

- Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, za podmienky splnenia špecifikácie predmetu 

zákazky podľa bodu 3. Opis predmetu zákazky tejto Výzvy 

 

13. Vyhodnotenie ponúk:                                                                                                                                               

-  Vyhodnotenie ponúk vykoná komisia menovaná starostom Obce Nededza                                                             

- po vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých 

ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho 

ponuku akceptuje a vyzve ho na podpis Zmluvy o dielo s prílohami. Neúspešným uchádzačom 

oznámi, že neuspeli, oznámi úspešného uchádzača a dôvod prijatia úspešnej ponuky. 

 

                                                                                                              ------------------------------------------- 

                                                                                                                PhDr. Peter Vajda, starosta obce 

 

V Nededzi, dňa 9. 5. 2017                                                                

 

Prílohy: Návrh Zmluvy o dielo 

Súhrnný formulár návrhu uchádzača 

CD AMFITEATER NEDEDZA 
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SÚHRNNÝ FORMULÁR NÁVRHU UCHÁDZAČA  
(povinná súčasť ponuky) 
 
Predmet zákazky: „AMFITEÁTER NEDEDZA“ 
Identifikácia uchádzača: 
 
Názov: ...................................................................... 
Sídlo:   ...................................................................... 
 

 
Cena  bez DPH celkom 
 
 
 
Sadzba DPH 
 
 
Cena  s DPH   
 

 
bez DPH 
 
 
 
% 
 
 
s DPH 
 
 
 
             
 
        

 
Cena bez DPH/s DPH je totožná  s cenou uvedenou v rozpočte/v krycom liste uchádzača 
 
Poznámka: 
Som – nie som  platca DPH (+) 
(+ nesprávne vyčiarknite) 
 
 
 
 
V........................., dňa......................  ........................................... 
 Štatutárny zástupca 
                                                                                                      meno, priezvisko a podpis 
 


