
 

 

Obec Hranovnica 
 

 

 

Výzva na predloženie ponuky  

 
Obec Hranovnica, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 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 (ďalej len 

ZVO) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO  na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

 

Samonosné prefabrikované betónové sklady 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods.1 písm. b) ZVO 

 

Názov:  Obec Hranovnica 

Sídlo:  Sládkovičova č. 398/14, 059 14 Hranovnica 

Zastúpený:  Vladimír Horváth, starosta obce 

IČO:  00326224 

Elektronická pošta:  info@hranovnica.sk 

 

Kontaktná osoba poverená realizáciou verejného obstarávania: Ing. Monika Ivanová 

Adresa: ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad 

Telefón: 0907 353 952 

Elektronická pošta: abizsro@gmail.com 

 

2  Predmet zákazky  

 

2.1 Názov predmetu zákazky: „Samonosné prefabrikované betónové sklady“ 

     Názov projektu: Triedený zber komunálnych odpadov v obi Hranovnica , kód projektu 

v ITMS2014+: 310011B390 
 

2.2 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 44613400-4; 60000000-8 

 

2.3 Podrobný opis predmetu zákazky: 

NOVÉ/ NEPOUŽÍVANÉ 2 ks samonosné prefabrikované betónové sklady  - uzatvárateľné   

Min. rozmery skladu = d 5 980, š 2 980, výška skladu 2300mm 

.Cena zahŕňa i dodanie verejnému obstarávateľovi – obec Hranovnica, okres Poprad. 

 

2.4 Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

   NIE         ÁNO  

Možnosť predloženia variantných riešení: 

    NIE         ÁNO 

 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Hranovnica 

 

 

4  Zdroj finančných prostriedkov a predpokladaná hodnota predmetu zákazky 

 

4.1 Predmet zákazky bude spolufinancovaný z   Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

4.2 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je  8 160,67Eur bez DPH. 

 

 

 



 
5  Zmluva 

5.1 Výsledkom postupu zadávania zákazky bude uzavretá kúpna zmluva (ďalej len Zmluva) v zmysle 

obchodného zákonníka. Návrh zmluvy je prílohou tejto Výzvy. 

 

6  Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

6.1 Miesto dodania je obec Hranovnica.  

6.2 Termín resp. lehota plnenia predmetu zákazky: 5-6 týždňov od účinnosti zmluvy. 

 

7. Lehota viazanosti ponuky 

7.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk stanovenej do: 31.08.2017. 

 

9. Spôsob predloženia ponuky a obsah ponuky: 

 

9.1 V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení (zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov):  

- cena predmetu zákazky bez DPH  

- DPH  

- Cena predmetu zákazky s DPH  

 

9.2 Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, 

pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. V predloženej 

cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu 

zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.  

Ak hospodársky subjekt nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 

informácie ponukovej cene. 

 

9.3 Pokyny na zostavenie ponuky: 

- Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme alebo elektronickej forme. 

- Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka 

alebo v českom jazyku. 

- Ponuka môže byť doručená osobne, prostredníctvom doručovateľských firiem, alebo e-mailom a to 

v lehote na predkladanie ponúk. 

Pozn.: potencionálny uchádzač vyplní priloženú Návratku, viď. Príloha č.1 tejto výzvy. 

 

 

9.4 Ponuku – návrh na plnenie kritérií žiadame predložiť:  

Lehota predloženia ponuky: do 15.06.2017 do 13.00 hod. 

V prípade doručenia ponuky v tlačenej podobe, na adresu kontaktnej osoby na verejné obstarávanie: ABIZ 

s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad, kontaktná osoba na prevzatie ponúk: Ing. Monika Ivanová, kontakt: 

0907 353 952 

V prípade doručenia ponuky v elektronickej podobe, na e-mailovú adresu: abizsro@gmail.com; 

 

 

12. Otváranie / vyhodnotenie ponúk   
Dátum a čas: 15.06.2017 o 13:30 hod. 

Miesto: adresa zástupcu obstarávateľa: ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad 

 

 
13. Vyhodnotenie ponúk 

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne (e-mailom) oznámi všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia 

uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi 

oznámi, že neuspel, dôvody neprijatia jeho ponuky, ako aj identifikáciu úspešného uchádzača, 

informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.  

 

mailto:abizsro@gmail.com


 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je navrhovaná zmluvná cena za dodanie tovaru 

s DPH. 

Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk podľa výšky navrhovanej zmluvnej ceny.  Úspešným 

uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke navrhne najnižšiu zmluvnú cenu za dodanie tovaru 

s DPH. 

 

Uchádzač vo vyplnenej prílohe č.1 „Návrh plnenia kritéria“ tiež vyznačí, či po uzatvorení zmluvy bude 

alebo nebude platiteľom DPH. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý 

vo formulári „Návrh na plnenie kritérií“ uviedol, že po uzatvorení zmluvy nebude platiteľom DPH, sa stane 

po predložení ponuky alebo po uzavretí zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu 

DPH.  

 

Uchádzač so sídlom mimo územia SR uvedie cenu bez DPH a verejný obstarávateľ k nej pripočíta aktuálnu 

výšku DPH stanovenú právnym poriadkom SR.  

 

Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta. 

 

 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 

 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Kúpna zmluva tvorí prílohu 

tejto výzvy na predloženie ponúk. 

 Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená kúpna zmluva, je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) 

overovania súvisiaceho s uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorými sú: poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný  úrad SR, príslušná 

Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce 

orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora 

audítorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými príslušnými právnymi predpismi SR a ES a poskytnúť im 

všetku potrebnú súčinnosť. 

 Kupujúci má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s predávajúcim v prípade, kedy ešte 

nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi kupujúcim  a predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej 

kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov 

vzniknutých z obstarávania tovarov alebo iných postupov. 

 

Prílohy k tejto výzve: 

Príloha č. 1 – návratka (nie je povinnosť ju použiť) 

Návrh kúpnej zmluvy (požaduje sa  predložiť až od úspešného uchádzača) 

 

 

 

 

 

Vopred  Vám ďakujem za predloženie ponuky 

 

 

 
S úctou 

 

Ing. Monika Ivanová 

osoba poverená verejným obstarávaním 



 

PRÍLOHA č. 1         NÁVRATKA 

 

 
Obchodné meno a sídlo vyzvaného subjektu 

 

 

Obec Hranovnica 
Sládkovičova č. 398/14, 

059 16 Hranovnica 

Splnomocnená osoba na ver. obstarávanie: 

Ing. Monika Ivanová, ABIZ s.r.o.  

Hraničná 4716, 058 01 Poprad 

 

 

VEC:  Predloženie cenovej ponuky– odpoveď 

 

 

Predmet zákazky: : „Samonosné prefabrikované betónové sklady“  

 

Obchodné meno: ..................................................................... 

Sídlo alebo miesto podnikania.: ..................................................................... 

IČO: ..................................................................... 

 

KRITÉRIUM NÁVRH PLNENIA 

Celková cena v EUR bez DPH  

Výška DPH (20%)  

Celková cena v EUR s DPH  

 

 

Som/ nie som platcom DPH – nehodiace sa prečiarknuť 

 

  

 

V.........................................dňa...........................        

 

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

[doplniť titul, meno, priezvisko, podpis oprávnenej osoby]  


