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Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou 
„Výstavba budovy hasičskej zbrojnice - II. etapa“ 

 
 
I. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Obec: Obec Sap 
Sídlo: Sap č. 48, 930 06 Sap 
IČO: 00305693 
DIČ: 2021002159 
Kontaktná osoba: Ing. František Miklós - starosta obce 
Telefonický kontakt: 031 5549 206 
Email:   starosta@obecsap.eu 
 
II. Názov zákazky 
„Výstavba budovy hasičskej zbrojnice - II. etapa“ 
 
III. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky, minimálne požiadavky na 
predmet zákazky 
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je realizácia 
projektu „Výstavba budovy hasičskej zbrojnice – II. Etapa“. 
Podrobný výkaz-výmer zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy. 
 
IV. Predpokladaná hodnota zákazky       
11.000.- EUR bez DPH 
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota 
zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto 
ponuku za neprijateľnú a má právo odstúpiť od zákazky. 
 
V. Trvanie zmluvy, alebo lehota na dodanie predmetu zákazky 
Lehota ukončenia zákazky do 30.11.2020. 
 
VI. Financovanie zákazky 
Prvá časť zákazky bude financovaná z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a druhá časť zákazky bude financovaná z vlastných 
zdrojov obce.  
Obec neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od dňa  doručenia faktúry. 
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VII. Podmienky účasti 
Verejný obstarávateľ vyhradí právo účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačom podľa § 108 
ods. 2 „ZVO“. 
Obec neuzatvorí zmluvu s takým uchádzačom: 
- ktorý, nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa ustanovení  § 32 ods. 1, písm. 
e) f) zákona o VO 
- u ktorého existuje dôvod na vylúčenie z verejného obstarávania podľa ustanovení § 40 ods. 6 
písm. f) zákona o VO za súčasného dodržania § 11 zákona o VO 
 
VIII. Obsah cenovej ponuky a povinné prílohy k cenovej ponuke 
Cenová ponuka musí obsahovať: vyplnenú prílohu č.1 k tejto výzve - rozpočet, výkaz-výmer 
zákazky. 
S cenovou ponukou je potrebné predložiť aj: 
-  doklad o oprávnení podnikať s predmetom zákazky 
- čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
IX.  Predkladanie cenových ponúk 
 
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzatvorenej obálke, 
s uvedením obchodného mena sídla alebo miesta podnikania uchádzača. Obálka musí byť 
označená textom: „Cenová ponuka – Výstavba budovy hasičskej zbrojnice - II. etapa – 
NEOTVÁRAŤ!“ Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk  sa vráti 
záujemcovi neotvorená.) 
 
X. Lehota na predkladanie cenových ponúk 
Cenovú ponuku je potrebné doručiť do: 15.09.2020: do 15:00 hod. 
 
XI. Lehota viazanosti cenových  ponúk 
Verejný obstarávateľ uzatvára zmluvu o dielo do 30 pracovných dní odo dňa odoslania tejto 
výzvy  
 
XII. Kritériá na vyhodnocovanie cenových ponúk 
- Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá 
splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý predmet 
obstarávania. 
- Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách.  
- Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v členení: cena bez DPH a cena s DPH. 
- Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní v ponuke na túto skutočnosť. 
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XIII. Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk 
- Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia 
písomne. 
- Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr do 
21.09.2020 a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto 
zákazke neuspeli. 
- Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritérií stanovených na vyhodnotenie ponúk. Úspešná 
bude  ponuka na prvom mieste v poradí. 
 
XIV. Ďalšie informácie 
Informácia o vyhodnotení ponúk bude zaslaná na e-mailové adresy uchádzačov. Proti 
rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe  
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky. 
 
 
Príloha č. 1: Rozpočet_Výstavba budovy hasičskej zbrojnice – II. Etapa  
 
 
 
 
V Sape, dňa 08.09.2020 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          .................................................... 
                                                                                       Ing. František Miklós - starosta obce 
        v.r. 


