
       OBEC ABRAHÁMOVCE 
Abrahámovce 26, 086 41 Raslavice, okr. Bardejov, IČO: 00321826 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
Obec Abrahámovce 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 týmto žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na 

nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

 

Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Abrahámovce 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

    Názov verejného obstarávateľa: Obec Abrahámovce 

    Sídlo: Obecný úrad Abrahámovce, Abrahámovce 26, 086 41 Raslavice 

    Štatutárny zástupca: MVDr. Ján Novotný – starosta obce 

    Tel.: +421 54 4792225 

    Mobil: +421 908 980 317 

    IČO: 00321826 

    DIČ: 2020622901 

    E-mail: starosta@abrahamovce-bj.sk 

    Internetová adresa: www.abrahamovce-bj.sk 

  

2. Podmienky účasti 

Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015    

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  t.j. musí preukázať, že 

„je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo 

vzťahu aspoň k jednému „predmetu  zákazky, na ktorú predkladá  uchádzač ponuku alebo 

žiadosť o účasť" 

V prípade nedoloženia, verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí z verejne dostupných 

zdrojov. 

Úspešný uchádzač musí predložiť originál dokladu pri podpise Zmluvy o dielo. 

3. Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác 

4. Opis predmetu zákazky      

Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúcej hasičskej zbrojnice. Miesto realizácie je 

na parcele CKN 359/5 v katastrálnom území obce Abrahámovce. 

 

Podrobnejší opis predmetu zákazky Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Abrahámovce je 

uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy – Projektová štúdia kde je uvedená špecifikácia 

jednotlivých prác, je podrobne rozpísaná a tvorí súčasť Výzvy. Príloha č. 2 - Nenacenený 

Výkaz – výmer – rozpočet 
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5.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

     Obec Abrahámovce, parcela CKN 359/5 

6.  Predpokladaná hodnota zákazky: 34 129,25 s DPH 

7.  Hlavné podmienky financovania 

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a 

zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 526/2010 Z.z. a z vlastných zdrojov obce 

Abrahámovce. 

8.  Komplexnosť ponuky a variantné riešenie  

Ponuka musí byť komplexná, nesmie byť rozdelená. Predmet zákazky nie je možné  

rozdeliť medzi viacerých uchádzačov. Cenová ponuka musí byť predložená ako celok. 

Variantné riešenia nie sú prípustné. 

9.  Obhliadka miesta 

V prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta stavby umožní verejný 

obstarávateľ a poskytne všetky potrebné informácie, ktoré bude záujemca potrebovať pre 

prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou znáša záujemca. Pre 

záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby, je kontaktnou 

osobou starosta obce MVDr. Ján Novotný, tel. kontakt: +421 908 980 317. 

10. Lehota na predkladanie  ponúk: do 14. 04. 2020 do 11:00 hod. 

11. Podmienky predkladania cenových ponúk 

•  E-mailom na e-mailovú adresu: starosta@abrahamovce-bj.sk, uchádzač uvedie názov 

predmetu e-mailu: Cenová ponuka: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice 

Abrahámovce 

•   Poštou na adresu obce: Obec Abrahámovce, Abrahámovce 26, 086 41 Raslavice 

Pri doručení poštou uchádzač uvedie na obálku adresu doručenia (viď vyššie), 

obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača, obálku označí: Cenová 

ponuka: Abrahámovce Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice, heslo – 

NEOTVÁRAŤ 

     •    Osobne do kancelárie obecného úradu v čase úradných hodín. Na obálku uviesť  

      Obchodné meno a sídlo, resp.  miesto podnikania uchádzača, obálku označí: Cenová  

           ponuka: Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice , heslo – NEOTVÁRAŤ 

 12.  Cenová ponuka musí obsahovať 

      •   Vyplnený Výkaz – výmer ( cenovú ponuku je potrebné vypracovať vo  

svojom vlastnom rozpočtovom programe podľa „Výkazu – výmer“, ktorý 

tvorí prílohu č. 2  tejto Výzvy) 

                 •        Identifikačné údaje uchádzača 

                 •        Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

       •    Návrh zmluvy o dielo – vyplnený 

   13.  Kritérium vyhodnotenia ponúk 

          Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena zákazky v EUR s DPH na  

          celý predmet zákazky. V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH bude posudzovaná  

          cena celkom. 

   14. Otváranie ponúk 

         Otváranie ponúk sa uskutoční 14.04.2020 o 15:00 hod. bez prítomnosti uchádzačov     
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   15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

               •    Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk  

                     bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

               •    Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo. 

                    Zmluva bude uzavretá v súlade s podmienkami súťažných podkladov a ponukou    

     úspešného uchádzača. 

•   Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že  

predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného   

obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrahámovce, 31.03.2020 

 

 

 

MVDr. Ján Novotný 

         starosta obce 

 

 

 

 

Príloha č. 1 – Projektová štúdia 

Príloha č. 2 – Nenacenený Výkaz – výmer rozpočet 

Príloha č. 3 – Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č. 4 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

Príloha č. 5 – Návrh Zmluvy o dielo 


