
Obec Orechová Potôň, Obecný úrad, 930 02 Orechová Potôň č. 281,  lČO: 00305669 

V Orechovej Potôni  dňa:  03.04.2014, 
 

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

                                                                                                 Ing. Szilárd Gálffy  

                                                                                                  verejný obstarávateľ     

 

 
Verejná výzva na predkladanie cenovej ponuky 

pre zadanie zákazky stavebné práce   
 

PREDMET OBSTARÁVANIA:  PRÁCE  45214210-5 Stavebné práce na objektoch 

základných škôl,  rekonštrukcia strechy,    ZŠ v Orechovej Potôni. 

V prípade neposkytnutia nenávratného finančného príspevku   stavba sa neuskutoční. Stavba 

sa uskutoční v etapách podľa výšky poskytnutých dotácií. 
Nakoľko sa jedná o zadávanie  podlimitných zákaziek podľa § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. 

zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,   po prieskumu trhu 

sú vyzvaní traja záujemcovia aby predložili cenové ponuky   a  sú im doručené   súťažné 

podklady (  projekt, výkaz výmer, návrh zmluvy) osobná obhliadka, k vypracovaniu cenovej 

ponuky.  Bol vyžiadaný doklad o oprávnení podnikať (výpis z OR SR, ŽL. splnenie 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní § 26, doklad o odbornej spôsobilosti na  

vykonanie stavebných prác,  predloženie cenovej ponuky a vyplnený návrh zmluvy) 

PREDPOKLADANÁ CENA ZÁKAZKY DO 142 000,00  €   bez DPH    

 Pri výbere dodávateľa kritériom hodnotenia je najvýhodnejšia cena za stavebné práce. 

S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu cenu, bude obstarávateľ rokovať 

a zadávať zákazku na vykonanie stavebných prác.  Podmienkou účasti je splnenie 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní § 26, predloženie   dokladu o oprávnení 

podnikať (výpis z OR SR, ŽL., doklad o odbornej spôsobilosti na  vykonanie stavebných 

prác,  predloženie cenovej ponuky, výkaz výmer a  vyplnený návrh zmluvy. Uchádzač 

musí preukázať poistením o zodpovednosti za spôsobené škody vo výške 150 000 € pri 

podpise zmluvy Obstarávateľom vymenovaná komisia vyhodnotí ponuky.  

 Požaduje sa zábezpeka 4 000,00 €. 

 Oprava strechy ZŠ, Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Orechová Potôň treba 

dokončiť 3 mesiace od odovzdania staveniska. 

 Doporučená osobná obhliadka 17.04.2014 o 10
00

, stretnutie na obecnom úrade. 

 Vysvetlenie  podkladov poskytne starosta obce do 25.04.2014 do 08
00 

hodín. Termín na 

predkladanie ponúk je do 25.04.2014 do 08
00 

hodín, uchádzač predloží ponuku v listinnej 

podobe spolu s ponukou v elektronickej podobe na pamäťovom médiu na Obecný úrad 

Orechová Potôň  ponuky sa predkladajú v slovenčine.  

 Otvorenie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 25.04.2014 o 10
00 

hodine, 

v zasadačke obecného úradu. 

 Ponuky treba predložiť   s označením zákazka cenová ponuka  

„ZŠ strecha“   

 Lehota viazanosti ponúk do 31.07.2014 

Verejná výzva bude vyvesená na informačnej tabuli obecného úradu v Orechovej Potôni 

a v profile obstarávateľ. Dátum vystavenia od 03.04.2014 do 25.04.2014. Môžu sa prihlásiť 

ďalší záujemcovia o zhotovenie zákazky a môžu si písomne vyžiadať súťažné podklady. 

Publikovalo sa vo vestníku verejného obstarávania.  

 

         

 

 

 

 

 


