
     O B E C  H A M U L I A K O V O 
    Obecný úrad Hamuliakovo 

  Dunajská ulica 127/18 
  900 43  Hamuliakovo  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Výzva na predkladanie ponúk 

pre zákazku s nízkou hodnotou: 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obec Hamuliakovo 

Sídlo obecného úradu: Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo 

Štatutárny zástupca: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce 

Osoba oprávnená rokovať 

vo veciach zmluvných: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce  

e-mail: starosta@obechamuliakovo.sk 

IČO: 00 304 751 

DIČ: 2020662094 

IČ DPH: - (nie je plátca DPH) 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK29 5600 0000 0018 0927 8001  

Tel. kontakt: 02/45988128 

Mobil: 0915/789885 

Webové sídlo: www.obechamuliakovo.sk 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 

poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
https://obechamuliakovo.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-pre-zakazku-s-nizkou-hodnotou/ 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
„Rekonštrukcia – odstránenie havarijného stavu na streche viacúčelovej telocvične“ 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 

• Predmetom zákazky je výmena plechovej strešnej krytiny v plošnej výmere 396 m2 

a príslušenstva (latovanie, fólia, zvodové rúry, žľaby, oplechovanie, odvetracie kominíky, 

atď. – presná špecifikácia a množstvá viď. výkaz výmer v prílohe) na streche viacúčelovej 

telocvične v obci Hamuliakovo.  

• Materiály špecifikované vo výkaze výmer sú minimálne požiadavky na plnenie zákazky. 

V prípade, že sú vo výkaze výmer uvedené konkrétne názvy výrobkov, je možné v ponuke 

použiť alternatívny výrobok (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť 

zachované minimálne rozmery, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného 

výrobku alebo materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke 

ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími technickými a kvalitatívnymi 

vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami. Ak 

uchádzač nacení ekvivalentný alternatívny výrobok (ekvivalent) uvedie toto v ponuke spolu 

s presnou špecifikáciou. 

• Stavba sa nachádza na parcele 144/1, reg. C, kat. ú. Hamuliakovo. 

• Stavba je len obmedzene prístupná mechanizmami, uchádzačom nezáväzne odporúčame 

konzultáciu/obhliadku  na mieste, pričom termín je možné dohodnúť telefonicky na 

kontaktoch uvedených v bode 1. 

mailto:starosta@obechamuliakovo.sk
https://obechamuliakovo.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk-pre-zakazku-s-nizkou-hodnotou/


 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
14.086,89 Eur 

 

6. Obsah ponuky 

Ponuka uchádzača na predmet zákazky musí obsahovať: 

a)  Celková ponúkaná cena vyčíslená v eurách, vrátane DPH (v prípade, ak dodávateľ nie je 

platca DPH uvedie cenu celkom) (fakultatívny vzor je súčasťou prílohy Výzvy) 

b)  Viazanosť ponuky do 30.10.2019 

c)  Podrobný rozpočet ponuky v štruktúre a množstvách podľa výkazu výmer. Na zamedzenie 

chýb odporúčame použiť súbor „Hamuliakovo telocvična rozpočet“ vo formáte Excel, 

ktorý je súčasťou výzvy. 

d)  Čestné vyhlásenie (fakultatívny vzor s 3 stranami je súčasťou prílohy Výzvy), že  

• spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo  štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

• spoločnosť spĺňa všetky podmienky účasti, ktoré sú uvedené v bode 9 výzvy na 

predkladanie ponúk. a v prípade umiestnenia uchádzača ako prvý v poradí predloží  ku 

dňu podpísania Zmluvy fotokópie živnostenského listu alebo osvedčenia oprávňujúce k 

realizácii predmetu zákazky. 

• o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača 

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky 

 

8. Dĺžka trvania zákazky: 
30 pracovných dní od odovzdania staveniska a najneskôr do 30.10.2019 

 

9. Podmienky účasti: 
Predloženie ponuky obsahujúcej náležitosti a prílohy podľa bodu 6. Výzvy.  

V priebehu vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ overí oprávnenie uchádzača na 

podnikanie.  

Úspešný uchádzač v zmysle ustanovenia čl VI, bod 3 je povinný ku dňu podpísania Zmluvy 

predložiť fotokópie dokladov o svojej odbornej spôsobilosti, ako napríklad fotokópie 

živnostenského listu alebo osvedčenia oprávňujúce k realizácii predmetu zákazky. 

 

10. Požiadavky na predmet zákazky: 
Úspešný uchádzač má povinnosť ku dňu podpísania Zmluvy doručiť do sídla verejného 

obstarávateľa presnú písomnú špecifikáciu výrobcu a farebného odtieňa nacenenej strešnej 

krytiny. 

 

11. Spôsob, miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Verejný obstarávateľ žiada ponuky predložiť v uzatvorenej obálke s označením cenová 

ponuka „Rekonštrukcia – odstránenie havarijného stavu na streche viacúčelovej 

telocvične“, neotvárať.  

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť osobne počas stránkových hodín  alebo poštou na 

adresu: 

  Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo 

Lehota na predkladanie ponúk je do: 08.08.2019 do 13.30 hod. (pri zaslaní poštou platí dátum 

poštovej pečiatky) 



 

12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
➢ Výkaz výmer  

➢ Zmluva o dielo 

➢ Šablóna „Hamuliakovo telocvična rozpočet“ v štruktúre výkazu výmer s možnosťou 

doplnenie pre fakultatívne použitie za účelom vypracovania ponuky  

➢ Vzor čestného vyhlásenia vo formáte *doc pre fakultatívne použitie za účelom 

vypracovania ponuky 

➢ Vzor ponuky vo formáte *doc pre fakultatívne použitie za účelom vypracovania 

ponuky 

 

14. Doplňujúce informácie: 
•  Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov, predložením cenovej 

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

•  Ponuky doručené na adresu uvedenú vo výzve a predložené v lehote na predkladanie 

ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom 

nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa  

•  Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky je čiastočne hradený z dotácie Úradu 

vlády SR z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo uzavrieť s úspešným uchádzačom zmluvu na základe tejto výzvy na 

predloženie ponuky pre zákazku tzv. malého rozsahu až po uzatvorení zmluvy k uvedenej 

dotácii 

•  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných 

ponúk.  

•  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu na základe tejto výzvy na 

predloženie ponuky pre zákazku tzv. malého rozsahu, a to najmä v prípade, ak uchádzač 

predloží najnižšiu cenu na predmet zákazky, avšak táto cena bude prevyšovať 

predpokladanú hodnotu zákazky. 

• Informácia bola zverejnená dňa: 29.7.2019 

 

 

 

 

 

Ing. Ludmila Goldbergerová  

Starostka 


