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    Obec Pataš 
 

 

 

VÝZVA 

NA PREDKLADANIE PONÚK 

podľa ust. § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu“  
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

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

Názov verejného obstarávateľa: Obec Pataš 

Sídlo: Obecný úrad Pataš č. 87,  929 01 Pataš 

Štatutárny zástupca: Ernest Takács – starosta obce 

IČO: 00305707         

DIČ: 2021002170    

Tel.: 031 / 554 22 24, 554 94 04 

Fax: 031 / 554 22 24 

E-mail: oupatas@stonline.sk 

             obecpatas@real-net.sk 

Internetová stránka: http:// http://www.obecpatas.sk/ 

2. Predmet obstarávania: Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy 

Obecného úradu v obci Pataš. 

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo 

4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky sú 

stavebné práce za účelom modernizácie a zníženia energetickej náročnosti  budovy 

Obecného úradu v obci Pataš v zmysle súťažných podkladov. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  108 092,75  EUR bez DPH  

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Pataš 

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  

Trvanie v mesiacoch: 3 

Pataš 87, 929 01 Pataš, IČO: 00305707  
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8. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou 

výzvy 

9. Lehota na predloženie ponuky: 13.07.2017 do 16:00 hod.  

10. Miesto predloženia/doručenia ponuky: EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931 (areál 

SAD), 945 01 Komárno 

11. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Alexandra Surovecová, tel: 0915 334 416 

12. Spôsob predloženia ponuky: poštou, kuriérom alebo osobne 

a) Na obálke musí byť jednoznačne označený:  

• názov uchádzača  

• názov verejného obstarávateľa  

• názov zákazky 

• oznaženie „SÚŤAŽ-neotvárať“.  

b) Ekvivalentné riešenie - V prípade ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho 

výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo 

výroby, obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet 

alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:  

• ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,  

• uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k rozpočtu „Zoznam ponúkaných 

ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku 

ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové 

označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby 

verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, 

zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol 

požadovaný podľa súťažných podkladov. 

c) Variantné riešenie - neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky 

bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa 

naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Ak súčasťou ponuky bude viac riešení a nebude 

zrejmé, ktoré riešenie je základná ponuka a ktoré je variantné riešenie, takáto ponuka 

bude zo súťaže vylúčená. 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk: Víťazná bude najlacnejšia ponuka predložená na celý predmet zákazky.  

14. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuka musí byť predložená 1x v písomnej podobe 

v slovenskom jazyku.  
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Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

DPH, štatutárny orgán, kontaktná osoba, telefón, e-mail, bankové spojenie, č. účtu a 

pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b) Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce: U právnických osôb napr. výpis 

z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (originál 

alebo úradne overená fotokópia). Uvedenú podmienku účasti je možné preukázať aj 

zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. 

c) Uchádzač musí preukázať, že za posledných 5 rokov realizoval aspoň jednu zákazku 

v hodnote aspoň 100 000,00 EUR bez DPH, ktorého predmetom bola realizácia 

stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 

Doklad na preukázanie splnenia podmienky účasti: 

- zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od 

vyhlásenia verejného obstarávania (rozhodné obdobie 2012, 2013, 2014, 2015 a 

2016) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí 

byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení 

uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je 

referencia, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 

dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, 

vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich 

uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 

d) Nacenený výkaz výmer / zadanie – 1x v písomnej verzii potvrdený oprávnenou 

osobou. Od víťazného uchádzača bude verejný obstarávaeľ požadovať pri podpise 

Zmluvy o dielo predloženie rozpočtu aj elektronicky na CD nosiči! 

15. Otváranie ponúk:  

Miesto: EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno,  

Dátum a čas: 14.07.2017 o 13:00 hod.  

Otváranie obálok je neverejné! 

16. Lehota viazanosti ponúk: 31. 12. 2017  

17. Osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Alexandra Surovecová– osoba 

splnomocnená na výkon VO 
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S úctou,  

 

 

......................................................... 

               V Komárne dňa 27. 06. 2017 

                Ing. Alexandra Surovecová 

           Splnomocnená osoba na výkon VO 

  

 


