Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
_______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

vyhlasuje
výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 10/2018
zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Bankové spojenie:

Obec Hranovnica
Vladimír Horváth, starosta obce
Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica
00326224
JUDr. Lukáš Antoni, prednosta OcÚ
0915 915 092
prednosta@hranovnica.sk

IBAN:

SK86 5600 0000 0034 4994 7003

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hranovnica je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).
2. Predmet zákazky:
Stavebné práce - „Oprava sociálnych zariadení v MŠ I.“
3. Druh zákazky:
Stavebné práce
Spoločný slovník obstarávania: 45000000-7 Stavebné práce
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
5. Miesto vykonania stavebných prác:
ul. Hviezdoslavova č. 325, Hranovnica
_____________________________________________________________________________
Telefón

E-mail

Internet

IČO

052/7883266

info@hranovnica.sk

www.hranovnica.sk

00326224

6. Predpokladaná hodnota zákazky:
21 517,88 € bez DPH
7. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo
8. Termín vykonania zákazky:
Do 15.8.2018.
9. Opis predmetu zákazky:
Realizácia stavebných prác v budove Materskej školy, ul. Hviezdoslavova č. 325, Hranovnica
podľa priloženého výkazu výmer.
Pre bližšiu špecifikáciu odporúčame osobnú obhliadku miesta po predchádzajúcej dohode
s kontaktnou osobu.
10. Termín a miesto doručenia cenových ponúk:
Najneskôr do 28.6.2018 do 11.00 hod. do podateľne Obecného úradu v Hranovnici.
Cenové ponuky spolu s prílohami podľa bodu 12. tejto výzvy je potrebné doručiť v riadne
zalepenej obálke, na ktorej je uvedený odosielateľ, adresát a heslo: „Sociálne zariadenia MŠ I.“ NEOTVÁRAŤ
11. Požadované obchodné podmienky:
Cenovú ponuku požadujeme vypracovať v €; uviesť cenu bez DPH aj s DPH, ak uchádzač nie je
platcom DPH, uvedie cenu celkovú a poznámku, že nie je platcom DPH. Cena musí byť konečná
a musí zahŕňať všetky náklady uchádzača. Cena musí byť platná od lehoty na predloženie
cenovej ponuky do vykonania diela.
12. Obsah ponuky a požadované prílohy:
a) identifikačné údaje uchádzača,
b) čestné vyhlásenia uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa uvedenými v tejto
výzve,
c) čestné vyhlásenia uchádzača, že spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO a
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO,
d) cenová ponuka na celý predmet zákazky, podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo
osoby oprávnenej konať za uchádzača (ak nejde o štatutára, potrebné priložiť plnomocenstvo),
ktorej prílohou bude vyplnená príloha č. 1 tejto výzvy,
e) súhlas s podmienkami uvedenými v návrhu zmluvy – príloha č. 2 výzvy.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH (celková cena za celý predmet
zákazky).
Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém
Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto ostatným
ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom
mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.
14. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie:
NIE.
15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
V Hranovnici, dňa 21.6.2018

Vladimír Horváth v.r.
starosta obce

Príloha č. 2

X/ZoD/2018
Zmluva o dielo
v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
uzavretá medzi nasledovnými zmluvnými stranami
Objednávateľ:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Hranovnica
Vladimír Horváth, starosta obce
Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica
00326224
2020679848
Prima banka Slovensko, a.s.
SK86 5600 0000 0034 4994 7003

a
Zhotoviteľ:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
I.
Úvodné ustanovenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dohodnutú cenu zhotoví pre objednávateľa riadne a včas dielo
podľa čl. II. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť zaň
zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.
II.
Predmet zmluvy
Pod dielom, ktoré je predmetom tejto zmluvy, sa rozumie vykonanie stavebných prác – Oprava
sociálnych zariadení v MŠ I. podľa priloženého výkazu-výmer
III.
Vykonanie diela
1. Objednávateľ zadal špecifikáciu diela zhotoviteľovi vo výzve na predloženie cenovej ponuky
č. 10/2018 zo dňa 21.6.2018.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa čl. II. tejto zmluvy na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo.

3. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť.
IV.
Cena za dielo a spôsob jej úhrady
1. Zmluvné strany na základe výsledkov vykonaného verejného obstarávania dohodli na celkovej
cene za dielo vo výške ………. €. Zhotoviteľ nie je platcom DPH. Táto cena je dohodnutá ako
cena maximálna.
2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za dielo bankovým prevodom na účet zhotoviteľa
uvedený v hlavičke tejto zmluvy, a to na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry. Splatnosť
faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade vrátenia faktúry z dôvodu jej
neúplnosti zhotoviteľovi lehota splatnosti neplynie.
3. Faktúru zhotoviteľ vystaví po odovzdaní diela podľa čl. VI. zmluvy. Faktúra bude doručená v
2 vyhotoveniach v písomnej forme.
4. Cena za dielo je uhradená momentom pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.
V.
Čas a miesto plnenie
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v termíne do 15.8.2018.
2. Miestom vykonania diela je budova Materskej školy, Hviezdoslavova č. 325, Hranovnica.
VI.
Odovzdanie diela
1. Po vykonaní diela je zhotoviteľ povinný dielo odovzdať objednávateľovi, o čom sa spíše
protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami
sa považuje za deň odovzdania diela.
2. Odovzdaním diela sa objednávateľ stáva užívateľom diela a zodpovedá za jeho poškodenie.
Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa momentom zaplatenia ceny za dielo podľa
čl. IV. zmluvy.
VII.
Ostatné dojednania
1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na celé dielo v trvaní 5 rokov.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zaväzuje sa
dodržiavať všetky predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a zaväzuje sa odstrániť na vlastné
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nevykoná dielo v
lehote stanovej v čl. V. ods. 1 tejto zmluvy.
5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak po podpise zmluvy zistí, že zhotoviteľ
nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo podmienky technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 uvedeného zákona.

VIII.
Sankcie
1. Objednávateľ má pri omeškaní zhotoviteľa s odovzdaním diela nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 150 € za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nedôjde k odovzdaniu diela
podľa čl. VI. tejto zmluvy v lehote dohodnutej v čl. V. ods. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je v
omeškaní, ak k odovzdaniu diela nedôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
2. Zhotoviteľ má pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ
nie je v omeškaní s úhradou platby, ak je oneskorenie spôsobené zdržaním na strane riadiaceho
orgánu projektu.
IX.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Objednávateľ je povinný
zmluvu zverejniť do 10 pracovných dní od jej podpísania spôsobom stanoveným v § 5a zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
2. V prípade neúplnosti, čiastočnej neplatnosti alebo neúčinnosti niektorých ustanovení zmluvy
nebude platnosť ostatných ustanovení dotknutá.
3. Zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach: 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa a 2 vyhotovenia pre
objednávateľa.
4. Ustanovenia tejto zmluvy sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
neodporujú im, a ani ich nijakým spôsobom neobchádzajú.
5. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných číslovaných
dodatkov k zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že bola
uzatvorená po vzájomnom prejednaní jej obsahu podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne, a že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Hranovnici, dňa

Vladimír Horváth
objednávateľ

zhotoviteľ

