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Výzva na predkladanie ponúk 

pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

Názov:  Gemersko – malohontské osvetové stredisko 
Sídlo: Jesenského č.5, 979 01 Rimavská Sobota 
IČO: 35987324 
Zastúpený: Mgr. Darina Kišáková, riaditeľka 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Darina Kišáková 

 
2. Názov predmetu zákazky: 

Rekonštrukcia okien a dverí   
 

3. Druh zákazky: 
Zákazka s nízkymi hodnotami 
Stavebné práce 
Hlavný CPV 

 45000000-7 - Stavebné práce 
Doplňujúci CPV 
44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky  
45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí  
60000000-8 - Dopravné služby  
 

4. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Gemersko – malohontské osvetové stredisko, Jesenského č. 5, 979 01 Rimavská 
Sobota 

 
5. Termín dodania predmetu zákazky: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné práce do 31.10.2018 
 
6. Typ zmluvy:  

Zmluva o dielo  
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 

10 600,00 Eur bez DPH 
 

8. Obhliadka predmetu zákazky: 
Obhliadka predmetu zákazky sa odporúča ale nie je povinná. Kontaktná osoba 
v prípade záujmu o obhliadku je Mgr. Darina Kišáková , č.t.+421(47) 562 1222, 0910 
981 783 
 

9     Stručný opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je zhotovenie okien a vstupných vchodových dverí, vrátane 
demontáže starých dverí a starých okien, vonkajších a vnútorných parapetov, osadenie 
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nových dverí a nových  okien, založenie vnútorných a vonkajších parapetov,  odvoz sute 
a odpadu, začistenie a vysprávka omietok, vymaľovanie po vysprávke.  
Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v prílohe č. 2 a v prílohe č.3. 

 
10 Rozdelenie zákazky na časti: nie 
 
 
 
11 Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia: 
a. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e)  ZVO. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje 

predloženie dokladu uvedeného v § 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky - naskenovaná kópia alebo odkaz webový register - obchodný alebo 

živnostenský register alebo obdobnú evidenciu podľa miesta sídla alebo podnikania 

uchádzača. 

 

b. Uchádzač musí ďalej spĺňať podmienku technickej a odbornej spôsobilosti  podľa § 34 

ods.1 písm.m) bod 2.ZVO. Požadované parametre výrobkov preukáže uchádzač 

certifikátom alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické 

špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar. 

 
12 Obsah ponuky:   

Ponuka musí obsahovať:  
.  krycí list (Príloha č.4 Výzvy) podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou 
  oprávnenou konať za uchádzača  
 
.  dokumenty ktorými uchádzač alebo skupina uchádzačov preukazuje splnenie  

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a technickej a odbornej 
spôsobilosti podľa bodu 11 Výzvy 
 

.  návrh na plnenie kritérií  (Príloha č.5 Výzvy), tento dokument musí byť podpísaný 
štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.  

 
.  zmluvu o dielo (Príloha č.1 Výzvy) , podpísanú štatutárnym zástupcom alebo 
  osobou oprávnenou konať za uchádzača  
 
.   opis ponúkaných výrobkov (okien) s identifikáciou výrobcu, typu a parametrov 

(dokumenty budú aj prílohou zmluvy) 
 
13 Obchodné podmienky: 

Obchodné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorý je prílohou č. 1 tejto 
požiadavky. 
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14 Spôsob predloženia ponuky: 
Súťažné návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku v zalepenej obálke, označenej 
heslom „Verejná obchodná súťaž – Rekonštrukcia okien a dverí “ – neotvárať. Súťažné 
návrhy sa predkladajú na adresu vyhlasovateľa poštou alebo osobne. 
 

15 Lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuky musia byť doručené do 13.09.2018 do 15:00 hodiny.  

Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa 
neotvorí.  
 

16 Termín vyhodnotenia ponúk:  
       Komisia súťaž vyhodnotí najneskôr 14.09.2018. 
 
17 Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
a. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH, zaokrúhlená 

na dve desatinné miesta. 

 

b. Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie 

podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil 

na prvom mieste v poradí, z hľadiska uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

 
17  Spôsob vyhodnotenia návrhov: 

 Na hodnotenie ponúk sa zriaďuje komisia, ktorá je menovaná vyhlasovateľom 
súťaže. 

 Každá ponuka sa zaregistruje, a to ako dátum prijatia, tak aj čas prijatia. Obálky sa 
očíslujú podľa poradia v akom boli prijaté. 

 Zasadnutie komisie pri otváraní obálok je neverejné. 

 Komisia pri otváraní obálok postupuje v zmysle zákona o otváraní obálky v takom 
poradí,  
v  akom sú zaregistrované. 

 Komisia posúdi oprávnenosť uchádzačov, splnenie formálnych podmienok účasti 
a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v zmysle týchto súťažných 
podmienok. 

 Komisia vyberie uchádzača, ktorý splnil kritériá súťaže. 

 O výsledku hodnotenia komisie spíše zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia 
komisie. 

 Komisia v zápisnici jednoznačne určí víťaza súťaže. 

 Úspešnému uchádzačovi vyhlasovateľ súťaže oznámi, že jeho ponuku prijíma 
a ostatným uchádzačom vyhlasovateľ súťaže oznámi, že v súťaži neuspeli. 

 

18 Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky 

uchádzačom: 

1.1 Verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR s 
DPH za celý predmet zákazky. Ostatní uchádzači budú v predmete zákazky 
neúspešní.  
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1.2 Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa 
doručenia Oznámenia o prijatí ponuky doručí na adresu verejného obstarávateľa:  

 4x podpísanú Zmluvu o dielo 

 harmonogram prác v členení na jednotlivé pracovné operácie/kalendárne dni 
   

19 Záverečné ustanovenia: 
Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky 

postupovať v súlade so ZVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky 

podľa § 117 ZVO nie je možné v zmysle § 170 ods. 8 písm. b) ZVO podať námietky. 

 
20 Prílohy: 
                        
Príloha č. 1 :  Zmluva o dielo 
Príloha č. 2 :   Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 3:    Výpis okien a dverí 
Príloha č. 4:    Krycí list 
Príloha č. 5:    Návrh na plnenie kritérií         
 
 
 
 
 
         Mgr. Darina Kišáková 
            riaditeľka GMOS 


