
 
 

 

Obec Kurimka 
Kurimka 12 

090 16 Cernina 
 

  
 
  
  
 

Výzva na predloženie ponuky 
 
 

Obec Kurimka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  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 žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet 
zákazky 

 
  

„Kurimka – Oprava vnútorných priestorov KSB a Obecného úradu. 

 

1. Identifikácia obstarávateľa:  

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

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Kurimka 

Sídlo: Kurimka 12, 090 16 Cernina 

Štatutárny zástupca: Ján Božik, starosta obce 

IČO: 00330663         

DIČ: 2020808746         

IČ DPH:    

Tel.: 0903 546 512         

Fax:          

E-mail: kurimka@kurimka.sk     

Internetová stránka: www.kurimka.sk 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Osobne alebo poštou – Obec Kurimka, Kurimka 12, 090 16 Cernina   

Mailom – kurimka@kurimka.sk     

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ján Božik 

4. Predmet obstarávania: stavebné práce – Oprava vnútorných priestorov KSB a OÚ t.j. úprava 
schodišťa / zrovnanie stupníc schodov/,bezbariérový vstup do budovy a chodby včetne 
položenia novej dlažby, výmena zábradlia po úprave schodov, zníženie stropu mala 
zasadačka chodba schodište, úprava stien vystierkovaním a vymaľovanie opravovaných 
priestorov.  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):– výkaz výmer –predloží 
dodávateľ  

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 13.800 EUR s DPH  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Kurimka, rok 2020  

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 31.3.2020 
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10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou 
výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

12. Lehota na predloženie ponuky: 18.12.2019 do 10oo hod 

13. Spôsob predloženia ponuky: mailom, poštou alebo osobne do podateľne. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   
ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a Rozhodujúca je cena v 
Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuky je potrebne doručiť mailom, poštou alebo osobne 
v zalepenej obálke do podateľne na adresu uvedenú v bode 1 v jednom originálnom 
vyhotovení. Ponuky budú prekladané v slovenskom jazyku. Obálky, resp. predmet mailu 
musia byť označené „VO Kurimka Oprava vnútorných priestorov KSB a OÚ“. Ponuka sa dáva 
na celú zákazku. Variantné riešenia sa neumožňujú.   

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

- Vyplnenú prílohu č.1 – cenovú ponuku, 

-  Výkaz výmer – zostavený dodávateľom. 

16. Otváranie ponúk: 18.12.2019 o 14:oo OcÚ Kurimka 

17. Postup pri otváraní ponúk: verejné  

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2020. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť 
viazanosť ponúk o ďalšie 3 mesiace  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ján Božík, 
054/7881148,0911910328  

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
- Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32ods. 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, že zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej 
zákazky, je podmienkou zhotoviteľa, aby v realizačnej zmluve v takomto prípade 
zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste 
realizácie (obec, okres, VÚC). 
 

  
 

V Kurimke, dňa 10.12.2019 
 
 
 
Prílohy:  
 
Príloha č.1 – Cenová ponuka 


