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Pri obstarávaní postupuje v súlade s § 117 - Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákonom
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE :
Názov:
Obec Brieštie
Sídlo:
Brieštie 76, 038 22
Zastúpený:
Žaneta Lichnerová, starostka
IČO:
00316580
DIČ:
2020594664
Tel:
+421 944 132 643
E-mail:
obecbriestie@gmail.com, uobecny9@aya.sk
2. PREDMET PONUKY :
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objekte Domu smútku v obci Brieštie podľa projektu,
ktorý je Prílohe č.1. týchto súťažných podkladov na vypracovanie ponuky v rozsahu definovanom vo
výkaze výmer (slepý výkaz výmer), ktorý je v Prílohe č. 2. týchto súťažných podkladov na vypracovanie
ponuky.
3. VŠEOBECNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU PONUKY :
Miestom plnenia je intraviláne obce Brieštie, katastrálne územie Brieštie. Podrobné vymedzenie dodacích
podmienok je v návrhu zmluvy, ktorý je Prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov na vypracovanie ponuky.
4. ZÁSADNÁ PODMIENKA OPISU PREDMETU PONUKY :
Predmet v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak je niekde v opise
predmetu ponuky použitý názov výrobcu, výrobku, alebo ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie
parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, obstarávateľ umožní
nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že
ekvivalentný výrobok, ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý predmet ponuky určený. Pri výrobkoch, príslušenstvách
konkrétnej značky môže uchádzač predložiť aj ekvivalent inej značky, pričom výrobky musia spĺňať všetky
úžitkové a prevádzkové parametre.
5. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY PREDMETU PONUKY:
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet ponuky.
6. CENA ZA PREDMET PONUKY :
Cena za dodanie predmetu ponuky – je uchádzačom stanovená cena za dodávku celého predmetu zákazky
v Euro s DPH a to podľa špecifikácie uvedenej v týchto súťažných podkladoch na vypracovanie ponuky a
jej prílohách. V prípade, že uchádzač nie je plátcom DPH je povinný túto skutočnosť uviesť vo svojej
ponuke.
7. POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY.
Uchádzač predloží ponuku, ktorá musí obsahovať :
a) návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (vzor uvedený v Prílohe č.4. týchto súťažných
podkladov na vypracovanie ponuky) a
b) nacenený výkazu výmer, (slepý výkaz výmer - je uvedený v Prílohe č. 2 týchto súťažných
podkladov na vypracovanie ponuky) a
c) návrh zmluvy o dielo, ktorej návrh je uvedený v Prílohu č. 3. týchto súťažných podkladov na
vypracovanie ponuky (uchádzač do nej doplní len požadované údaje) a
d) doklad, ktorý oprávňuje uskutočňovať stavebné práce.
Uchádzač je povinný
a) predložiť písomnú ponuku v tlačenej podobe a písomná (tlačená) ponuky musí byť potvrdená podpisom
oprávneného zástupcu uchádzača, t.j. štatutárnym orgánom alebo inou oprávnenou osobou a musí byť
potvrdená pečiatkou v prípade, ak je uchádzač povinný používať pečiatku,
b) doklady a dokumenty v ponuke uchádzača musia byť originály alebo úradne overené fotokópie, alebo
výpisy z verejne prístupných registrov vedených štátnou inštitúciou,
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c) ponuka musí mať uvedený dátum vyhotovenia (potvrdenie uchádzača musí byť taktiež na strane, kde
sa uvádza sumárna cenová kalkulácia),
Ponuku vložte do neprehľadného obalu a na povrch uveďte "Ponuka" - "Neotvárať", s názvom
„Stavebné úpravy Domu smútku v obci Brieštie“ a identifikačné údaje uchádzača a " Obec
Brieštie, Brieštie 76, 038 22 ".
8. PREDKLADANIE PONÚKY
Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo iným doručovateľom alebo osobne na adresu: Obec Brieštie
Brieštie 76, 038 22.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 22.09.2021 do 10:00 hod.
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, je rozhodujúci
termín doručenia ponuky na adresu Obec Brieštie, Brieštie 76, 038 22.
9. KRITÉRIUM HODNOTENIA PONÚK
Kritériom hodnotenia je najnižšia cena v Euro s DPH za celý predmet zákazky, pričom v cene musia byť
uvedené všetky položky, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov na vypracovanie
ponuky. Najvýhodnejšou cenou je najnižšia cena v Euro s DPH za celý predmet zákazky.
10. OTVÁRANIE PONÚK
Otváranie ponúk bude vykonané komisionálne dňa 23.09.2021 o 17:00 hod. v budove Obecného úradu
Brieštie, Brieštie 76, 038 22 , pričom uchádzači, ktorí predložili ponuku sa môžu zúčastniť otvárania ponúk.
11. VYHODNOTENIE PONÚK
Vyhodnotenia ponúk je dňa 23.09.2021 o 17:30 hod. v budove Obecného úradu Brieštie, Brieštie 76, 038
22 . Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
12. OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ PONÚK
Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky odošle vyhodnotenie ponúk a oznámenie o prijatí, alebo
oznámenie o neprijatí ponúk do 5 pracovných dní po ukončení procesu vyhodnotenia ponúk.
13. OSOBITNÉ PODMIENKY
V prípade, že víťazný uchádzač neposkytne súčinnosť v rámci uzatvárania zmluvy verejný obstarávateľ
môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom druhým v poradí.
Verejný obstarávateľ je povinný uzatvoriť zmluvu v súlade so súťažnými podkladmi na vypracovanie
ponuky, hodnotiacimi kritériami a s ponukou úspešného uchádzača. Pri uzatváraní zmluvy verejný
obstarávateľ zapracuje všetko to, čo bolo predmetom ponuky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v prípade, že ani jedna
ponuka nevyhovie požiadavkám uvedeným v týchto súťažných podkladoch na vypracovanie ponuky, alebo
ak ani jedna z predložených ponúk nebude pod hodnotou zákazky v čase vyhlásenia tohto postupu
zadávania zákazky.
v Briešti, 06.09.2021

Žaneta Lichnerová
starostka

Prílohy :
Príloha č. 1. - Projektová dokumentácia s názvom „Stavebné úpravy Domu smútku v obci Brieštie
– elektronická verzia
Príloha č. 2. - Výkaz výmer (slepý výkaz výmer)
Príloha č. 3. - Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 4. - Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
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