OBEC ŠTEFANOVCE
Obecný úrad Štefanovce č. 14, 082 35
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

1. Identifikácia obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Štefanovce
Sídlo:
Štefanovce č. 14, 082 35
Štatutárny zástupca:
Ing. František Kolarčík, starosta obce
IČO:
00327841
DIČ:
2020548200
Internetová stránka:
www.stefanovce.ocu.sk
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Pre doručenie poštou/osobne: OcÚ Štefanovce č. 14, 082 35 Hendrichovce
Pre doručenie e-mailom:
stefanovce.po@mail.t-com.sk
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. František Kolarčík, starosta obce
4. Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti
a interiérové úpravy hasičskej zbrojnice v obci Štefanovce“.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je budova hasičskej zbrojnice v obci Štefanovce, kde sa bude riešiť
zníženie energetickej náročnosti budovy a jej menšie interiérové úpravy. Budova sa v
nedávnej minulosti rekonštruovala ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sú
potrebné dorobiť vyššie spomenuté práce. Objekt sa nachádza na parcele č. 56/3 v zástavbe
so staršími rodinnými domami, je v užívaní a slúži pre miestny dobrovoľný hasičský zbor. Ide
o jednoduchú murovanú budovu s dvoma nadzemnými podlažiami a jedným podzemným
podlažím, ktoré je zhruba pod polovicou objektu. Prestrešená je sedlovou strechou. Zníženie
energetickej náročnosti zahŕňa zateplenie stavby certifikovaný zatepľovacím systémom,
doteplenie strešného plášťa a riešenie vykurovania budovy. Z dôvodu že nebola spravená
fasáda neriešilo sa oplechovanie parapetov a dažďový odkvapový systém. K interiérovým
úpravám patrí maľba povrchov stien a stropov 1.np a 2.np a pokladka našľapných vrstiev
podláh. Celý suterén slúži pre skladovanie hasičskej techniky. Na prízemí je šatňa pre
dobrovoľných hasičov situovaná v juhozápadnej častí podlažia a v severovýchodnej je sklad
hasičského vybavenia ako sú zásahový odev, helmy, obuv a iné v severozápadnej časti
podlažia je situované schodisko prepájajúce prízemie s podkrovím. Väčšinu 2. nadzemného
podlažia zaberá spoločenská miestnosť (klubovňa hasičov), ta bude slúžiť pre stretávanie sa
hasičov, školenie hasičov a budú sa tu organizovať schôdze DHZ Štefanovce. Na 2.np sa
nachádza aj toaleta s orientáciou okna na severovýchod.
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
Obvodový plášť nadstavby ktorá sa realizovala pred par rokmi je vymurovaný z
pórobetónových tvárnic Ytong hr. 375 mm a priečky z Ytongu hr. 100mm. Ostatné murivo
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pôvodné je z pálených tehál a zmiešaného muriva. Do existujúcich obvodových stien sa bude
kotviť zatepľovací systém tanierovými kotvami.
STREŠNÝ PLÁŠŤ
Strešný plášť je už zrealizovaný je zateplený v dvoch vrstvách minerálnej vlny, jedná je
uložená medzi krokvy hr. 160 mm a druha priečne pod krokvy hr. 50 mm. Medzi izoláciou a
sadrokartónovým podhľadom je vložená parozábrana. Navrhované je doteplenie
existujúceho strešného plášťa minerálnou vlnou hr. 50 mm.
ÚPRAVA POVRCHOV
Povrch vonkajších stien je opatrený certifikovaným kontaktným systémom (BAUMIT,
CAPAROL) so silikátovou omietkou. Sokel je opatrený extrudovaným polystyrénom XPS hr.
140 mm resp. na časť suterénu nad terénom je možné použiť polystyrén EPS hr. 140mm s
finálnou povrchovou úpravou mozaiková omietka. Povrch vnútorných stien prízemia a
poschodia je opatrený vápennou omietkou štukovou, tiež sa to realizovala počas nedávnej
rekonštrukcii. V toalete na 2.np je potrebné dorobiť keramické obklady do výšky 1500 mm,
tak isto aj v mieste kuchynky v klubovni (m.č. 201). Tie sa lepia pomocou lepiacej malty na
čistý povrch zbavený najme prachu. Po doteplení strechy je potrebné opätovne namontovať
pôvodný satrokartónový podhľad.
PODLAHY
Na prízemí je potrebné položiť nášľapné vrstvy z keramickej dlažby v časti kde sa riešilo
prednedávnom nové schodisko prepájajúce prízemie s podkrovím, čiže vmiestnostiach 103 a
104. Na celom 2.np je potrebné položiť nášľapné vrstvy z keramickej dlažby ako v
spoločenskej miestností (klubovní), tak aj na toalete. Pri kladení podláh musí byť dodržaný
technologický postup.
MAĽBY
Vnútorné maľby v interiéri na vápennú omietku budú farbou silikátovou vnútornou, na
vyzretý a vyčistený povrch zbavený najme prachu. Farbu urči investor počas realizácie stavby.
Nanášať sa bude minimálne vdvoch vrstvách. Maľba na sadrokartón bude v dvoch vrstvách.
Základovka náterom MUREXIN - GIPSGRUND + maľba PAMAKRYL IN. (JUPOL).
TEPELNÉ IZOLÁCIE
Fasádu navrhujeme zatepliť fasádnym polystyrénom hr. 140 mm a sokel resp. suterénne
murivo extrudovaným polystyrénom hr. 140 mm. Na časť suterénu nad terénom je možne
použiť polystyrén EPS hr. 140 mm.
VÝPLNE OTVOROV
Presvetlenie miestností je plastovými oknami zasklene izolačným dvojsklom tie sa osádzali
počas nedávnej rekonštrukcii. Vymenené boli aj vstupné dvere taktiež sú plastové a garážová
braná. Ostenia a nadpražia je potrebne zatepliť polystyrénom hr. 30 mm a parapet
polystyrénom XPS hr. 30 mm.
KLAMPIARSKÉ VÝROBKY
Navrhované je oplechovanie parapetov a dažďový odkvapový systém. Všetky klampiarske
výrobky, sú zlakoplastovaného plechu hr. 0,6 mm a musia byť prevedené v súlade s platnými
STN. Pod odkvapom strechy bude osadený podokapový polkruhový žľab D=160mm a zvody
kotvené ku fasáde sú Ø125mm z lakoplastovaného plechu.
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7. Predpokladaná hodnota zákazky: 26 954,61 € bez DPH
8. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Štefanovce

9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Zákazka bude realizovaná podľa
dostupných finančných zdrojov verejného obstarávateľa v lehote 4 mesiacov od prevzatia
staveniska.
10. Financovanie predmetu zákazky: Dotácia MV SR, vlastné zdroje
11. Lehota na predloženie ponuky: 15.06.2020 do 15:00 hod.
12. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Najnižšia cena s DPH
Všetky cenové ponuky, ktoré splnia podmienky účasti, budú hodnotené na základe kritéria na
vyhodnotenie ponúk, aplikáciou ktorého sa určí poradie uchádzačov. Výsledné poradie
uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých celkových cien vyjadrených v EUR s DPH.
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu
celkovú cenu s DPH a splnil podmienky účasti stanovené v tejto výzve. Po vyhodnotení bude
všetkým uchádzačom zaslané oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
- V prípade predkladania cenovej ponuky formou pošty alebo osobne, verejný obstarávateľ
požaduje predloženie cenovej ponuky s prílohami v 2 originálnych vyhotoveniach.
- Uchádzač ocení výkaz výmer, ktorý je zverejnený na webovom sídle verejného obstarávateľa.
Uchádzač musí oceniť každú položku výkazu výmer a v prípade ocenenia niektorej z položiek
výkazu výmer nulovou hodnotou, je povinný túto hodnotu zdôvodniť. V prípade, že nebude
splnená táto podmienka, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť takú cenovú ponuku.
- Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu obstarávania. Uchádzač musí predložiť
cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
- Verejný obstarávateľ neumožňuje predkladanie variantných riešení. Ak súčasťou ponuky
uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia.
- Pokiaľ sú vo výkaze výmer uvedené výrobky konkrétnej značky/modelu, uchádzač môže
ponúknuť ekvivalentný výrobok, ktorý má identické alebo lepšie technické parametre
a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknuté výrobky musia spĺňať všetky príslušné technické
normy, právne a bezpečnostné predpisy týkajúce sa predmetných výrobkov.
- Ponúkaná cena musí byť vypracovaná za celý predmet zákazky špecifikovaný v prílohe č. 6
Výzvy, projektovej dokumentácii.
- Uchádzač vyjadrí ponúkanú cenu v mene € bez DPH, DPH a cenu spolu s DPH. Ak uchádzač nie
je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu v EUR bez DPH. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
- Ponúkaná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na zhotovenie celého predmetu
zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača
na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností.
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- Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.
- Ponuka musí byť vypracovaná v súlade s touto výzvou a musí byť podpísaná štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene.
- Cenová ponuka, jej prílohy a písomnosti musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Cenová
ponuka predložená v cudzom jazyku sa predkladá spolu s jeho úradným prekladom do štátneho
jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci
je úradný preklad do štátneho jazyka.
- Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
- Ponuka musí byť predložená písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
- Cenovú ponuku uchádzač predloží osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa
uvedenú v bode č. 2 tejto výzvy, v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a
prijímateľa a označením „NEOTVÁRAŤ – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI HZ“, alebo emailom na e-mailovú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode č. 2 tejto výzvy a do
predmetu e-mailu uvedie označenie „NEOTVÁRAŤ – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI HZ“.
- Cenová ponuka musí byť predložená v lehote na predkladanie ponúk v súlade s bodom 11. tejto
výzvy. Ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebudú akceptované
a budú vrátené odosielateľovi.
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje neotvoriť maily skôr ako je čas určený na otváranie ponúk.
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH,
telefón, e-mail, bankové spojenie, č. účtu, štatutárneho zástupcu) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. (príloha č. 1 výzvy)
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 2 výzvy)
c. Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č. 3 výzvy)
d. Návrh zmluvy o dielo (príloha č. 4 výzvy)
e. Ocenený výkaz výmer (výkaz výmer je zverejnený na webovom sídle
www.stefanovce.ocu.sk (príloha č. 5 výzvy)
f. Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 18 výzvy – výpis z OR,
resp. ŽR
15. Otváranie ponúk:
Dátum: 16.06.2020
Miesto: Obecný úrad ŠTEFANOVCE
16. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné
17. Lehota viazanosti ponúk: 06.07.2020
18. Podmienky účasti:
A. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
- Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením dokladu o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktoré zodpovedajú
predmetu zákazky (postačuje fotokópia).
B. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
ustanovení § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. nemá
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uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
- Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením čestného vyhlásenia (príloha č. 3
Výzvy)
C. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v
ustanovení § 32 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. nedopustil
sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ
a obstarávateľ preukázať.
- Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením čestného vyhlásenia (príloha č. 3
Výzvy)
19. Zmluvné podmienky:
- Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponuky Zmluvu
o dielo, ak táto zmluva nebude v rozpore s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s
predloženou ponukou úspešného uchádzača.
- Termín ukončenia realizácie: do 4 mesiacov od odovzdania staveniska
- Miesto realizácie: obec ŠTEFANOVCE
- Úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu
zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia
zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre
realizáciu predmetu zákazky v súlade s bodom 6 Výzvy, v takomto prípade v realizačnej
zmluve zamestná na realizáciu predmetu zákazky osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).
- Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.
- Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- Úspešný uchádzač/dodávateľ, sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s
dodávanými prácami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
dotácie, na to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych
predpisov SR a právnych aktov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí
dotácie a zaväzuje sa poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby
na výkon kontroly/auditu sú najmä:
o Poskytovateľ a ním poverené osoby,
o Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
o Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
o Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
o Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
o Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
o Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až ̌ f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. František Kolarčík, starosta obce
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia. Uchádzač si môže obhliadnuť
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miesto realizácie kedykoľvek priamo na mieste.
V prípade nesplnenia podmienok účasti, nepredloženia ponuky v súlade s výzvou na
predkladanie cenových ponúk, alebo prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky
uchádzačmi, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné
obstarávanie.
Najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia a výsledku verejného
obstarávania, zašle úspešný uchádzač verejnému obstarávateľovi podpísanú ZMLUVU
O DIELO v 3 vyhotoveniach (príloha č. 4 výzvy na predkladanie cenových ponúk – Návrh
zmluvy o dielo).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s
§ 57 ods. 2 ZVO (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásil postup). V tomto prípade sa
rozumie každý objektívny prípad, pre ktorý nemožno od verejného obstarávateľa
požadovať, aby v tomto postupe zadávania zákazky pokračoval, najmä ak sa zistilo
porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného
obstarávania, alebo prípad ak predložené cenové ponuky s DPH u všetkých uchádzačov
prekročili limit disponibilných finančných zdrojov verejného obstarávateľa určených na
financovanie predmetu zákazky.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi a poskytovanie
vysvetlení bude uskutočňované výhradne písomne prostredníctvom e-mailu. V prípade
nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve, v lehote na
predloženie cenovej ponuky podľa bodu 11 tejto výzvy, môže záujemca požiadať
verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu uvedenú v bode 2 tejto
výzvy, najneskôr v deň predchádzajúci poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk do
12:00 hod.

......................................................
Ing. František Kolarčík
starosta obce

V Štefanovciach, 08.06.2020

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifikačné údaje uchádzača
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Čestné vyhlásenie uchádzača
Návrh zmluvy o dielo
Výkaz výmer
Projektová dokumentácia
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