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Dohňany 68
tel.: 042 – 4450912, 4671060
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č. účtu: SK09 5600 0000 0029 9734 6001
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fax: 042 – 4450916
DIČ: 2020615553
obec@dohnany.sk
č. účtu: SK39 0200 0000 0000 2182 3372

Výzva na predloženie ponuky
podľa ustanovenia § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

1.
2.

Názov zákazky: „Oprava oplotenia futbalového ihriska v Dohňanoch“
Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:
Názov:
Obec Dohňany
Sídlo:
Dohňany 68, 020 51 Dohňany
Štatutárny zástupca:
Ing. Milan Panáček, starosta obce
IČO:
00 317 136
DIČ:
2020 615 553
Kontaktná osoba:
Mgr. Andrej Kozma, prednosta OcÚ, 042/4450913
E-mail:
prednosta@dohnany.sk

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Predmet zákazky:
„Oprava oplotenia futbalového ihriska v Dohňanoch“
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či
poplatkov na internetovej adrese (URL):
https://www.dohnany.sk/verejne-obstaravanie.html
Druh zákazky: stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý
predmet zákazky.
Opis predmetu zákazky: stavebné práce na objekte oplotenia futbalového ihriska
v Dohňanoch. Oplotenie tvorí funkčnú časť ihriska.
Podrobnejšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu
č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.
V prípade ak sa vo výkaze výmer uvádzajú konkrétne značky materiálov
a výrobkov, je možné v ponuke nahradiť tieto materiály ich ekvivalentnými druhmi
min. rovnakých, alebo lepších technických parametrov.
Podmienkou je realizácia prác v termíne do 2 mesiacov od odovzdania ihriska.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45212221-1
Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 17.612,92 EUR bez DPH
10. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Podrobné informácie sú uvedené vo
výkaze výmer, ktorý je prílohou výzvy na predkladanie ponúk.
11. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Dohňany - futbalové ihrisko
12. Variantné riešenie: neumožňuje sa
13. Obhliadka miesta: V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na uvedenom
kontaktnom mieste: Mgr. Andrej Kozma (042/4450913). Účasť na obhliadke je
nepovinná a záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky môže predložiť ponuku.
14. Lehota a miesto na predloženie ponúk: do 21.6. 2019 do 10:00
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obec Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne obecného
úradu v Dohňanoch, a to v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30.
15. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou,
kuriérom alebo osobne v súlade s bodom č. 14. Ponuky budú predkladané
v slovenskom alebo českom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene EUR bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie
je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).
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Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia:
„Oplotenie - futbalové ihrisko Dohňany – NEOTVÁRAŤ!
Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za práce podľa výzvy a prílohy Výkaz výmer
a Rozhodujúca je cena v EUR s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom.
Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota viazanosti ponúk: 31.10. 2019
Dĺžka realizácie stavebných prác: 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska
Obsah ponuky:
Cenová ponuka: Uchádzač predloží svoju ponuku v jednom originály, ktorá obsahuje:
➢ Vyplnený výkaz výmer – príloha č. 1 tejto výzvy,
➢ Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo – príloha č. 2 tejto výzvy,
➢ Dôkaz o oprávnení podnikať v predmete zákazky – Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e)
zákona 343/2015 Z.z.. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen
skupiny poskytovateľov jedným zo spôsobov nasledovne:
a)
predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona - dokladom o
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky alebo
b)
zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152
zákona a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje službu, ktorá zodpovedá
predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade
s predchádzajúcim bodom, túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri
hospodárskych subjektov.
c)
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych
subjektov alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského
štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom.
Otváranie ponúk:
Neverejné.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 21.6. 2019 o 13:00 hod.
Miesto: Obec Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov
verejného obstarávateľa a z dotácie z Programu na podporu rozvoja športu 2019
prostredníctvom Úradu vlády Slovenskej republiky.
Začiatok verejného obstarávania: 6.6. 2019
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
− nebude predložená žiadna ponuka,
− ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
− ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Výkaz výmer
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy o dielo

V Dohňanoch, dňa 6.6. 2019
.....................................................
Ing. Milan Panáček
starosta obce

