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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
predmet: 

„Prestavba a modernizácia priestorov vestibulu na výstavné priestory 
v Administratívnej budove  obce Vysoká nad Kysucou s.č.215“ 

 
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“). 
 
1.) Identifikácia verejného obstarávateľa   

                                                                             
 Názov:                                     Obec  Vysoká nad Kysucou 
 Sídlo: Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
 Krajina : Slovenská republika  
 Zastúpená:  Mgr. Anton Varecha, starosta  
 IČO:  00 314 340  

       Zatriedenie podľa:                 § 7 ods. 1 písm. b)  ZVO   
Bankové spojenie:  VÚB a.s.,  pobočka Turzovka,  
IBAN:                                       SK 68 0200 0000 0026 1861 3051 
Mobil:  0918 397 074 
Telefón:  041/ 4204 460 
E-mail:  obec@ vysokanadkysucou.sk   

 
2.) Predmet zákazky- vykonanie stavebných prác 

„Prestavba a modernizácia priestorov vestibulu na výstavné priestory 
v Administratívnej budove  obce Vysoká nad Kysucou s.č.215“ 

  
 
3.) Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác 

podľa priloženého výkazu výmer. (Prílohou tejto výzvy je výkaz výmer v elektronickej 
podobe – verejný obstarávateľ žiada uchádzačov o predloženie ponuky v tlačenej podobe 
podľa predloženého výkazu výmer). 

 
4.) Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v hodnote cca 27.689,64 EUR 
bez DPH. 
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5.) Spôsob a lehota na predkladanie ponúk 
       Lehota predkladania ponúk:      od 30.05. 2017 do 08.06.2017  do 10:00 hod. 

Miesto predkladania ponúk:   Obecný úrad Vysoká nad  Kysucou, Ústredie 215, 
023 55 Vysoká nad Kysucou 
 Spôsob predloženia ponuky:   elektronickými prostriedkami (e-mailom na 
adresu  obec@vysokanadkysucou.sk),  poštou, osobne. 
Ponuky sa predkladajú v :       slovenskom jazyku 

 
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 08.06.2017 o 12:30 hod v priestoroch 
Obecného úradu Vysoká nad Kysucou – Pamätná izba E.A.Cernana. 

 
§ Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia 

uchádzača. Uchádzač môže byť na otváraní obálok zastúpený štatutárnym 
orgánom alebo členom  štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne 
splnomocnenou uchádzačom na  jeho zastupovanie. 

§ Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami 
preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom 
totožnosti a splnomocnením na zastupovanie. Prítomní uchádzači podpíšu 
prezenčnú listinu potvrdzujúcu ich účasť na  otváraní obálok s ponukami. 

§ Vyhodnotenie súťažných ponúk: 08.06.2017  so začiatkom  o 13:30 hod. 
 
6.)  Kritéria na hodnotenie ponúk 
 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH v EUR. 
 
7.) Financovanie  

- Finančné prostriedky budú vyplatené  na účet zhotoviteľa (úspešného 
uchádzača)  na základe vystavenej faktúry. 

- Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom na adresu 
určenú objednávateľom do  10-tich dní od dokončenia predmetu zmluvy, 
splatná do 30 dní od doručenia. 
Adresa, na ktorú bude faktúra doručená :  
 

- Obec  Vysoká nad Kysucou, Ústredie 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
- IČO: 00314 340 

Bankové spojenie:  VÚB a.s.,  pobočka Turzovka, č.ú. 26 1 861 3051/0200 
IBAN:     SK 68 0200 0000 0026 1861 3051 
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8.) Miesto a termín dodania  predmetu zákazky 
§ Miesto dodania predmetu zákazky:    Administratívna budova obce Vysoká 

nad Kysucou č. 215, 023 55 Vysoká nad Kysucou  
 

§ Termín dodania predmetu zákazky : 
- v čase do  30.08.2017 (termín môže byť ešte upravený po dohode s víťazným 

uchádzačom. 
 
9.) Obhliadka miesta vykonania stavebných prác: 

Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia (na  
vlastnú  zodpovednosť,  náklady  a  riziko)  z  dôvodu  získania všetkých 
údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy 
o dielo na predmetnú zákazku.   

§ Obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky stanovujeme na deň 01.06.2017 
o 09:00 hod. so zrazom v kancelárii starostu obce. Iný termín obhliadky si 
môžu uchádzači dojednať so starostom obce Vysoká nad Kysucou . 
 

10.) Doplňujúce informácie 
 
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač,  
s ktorým Obec Vysoká nad Kysucou uzatvorí ZoD,   na základe výsledku  
verejného obstarávania, podľa predloženej cenovej ponuky. 
Uchádzač, ktorý neuspel nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s 
prípravou a doručením ponuky. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ktorá by bola 
v rozpore s uvedeným zadaním  zákazky. 
 
 

                                                                                      Mgr. Anton Varecha                                                                                                                                                                                                
                                       starosta obce 
 
Príloha :  

- Výkaz výmer v elektronickej podobe 
 

 
 
  
 
 


