
OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad 
Lesná 10, 086 33 ZBOROV 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

1 

 

 

 

Obstarávateľ obec Zborov 

Sídlo obstarávateľa Lesná 10, 086 33 Zborov 

Predmet zákazky rekonštrukcia kuchyne Domu kultúry v obci Zborov 

 

Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky pre predmet zákazky Rekonštrukcia kuchyne 

 Domu kultúry v obci Zborov – aktualizovaná 10.09.2019 
 

Obec Zborov, ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písmeno b) Zákona č. 343/2015 Z. z. 

– obec, zasiela 

 

výzvu na predloženie cenovej ponuky pre potreby 

- určenia dodávateľa predmetu zákazky. 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

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

Názov verejného obstarávateľa: obec Zborov 

Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov 

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Šurkala, PhD. 

IČO: 00 322 741 

DIČ: 2020624804 

E-mail: info@zborov.sk 

Internetová stránka: www.zborov.sk 

 

2. Názov zákazky: 

Rekonštrukcia kuchyne Domu kultúry v obci Zborov 

 

3. Druh zákazky: 

stavebné práce 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

 

Verejný obstarávateľ plánuje zrekonštruovať a zmodernizovať kuchyňu Domu kultúry v obci 

Zborov (Lesná 11, 086 33 Zborov), ktorý je využívaný samosprávnou a obyvateľmi prevažne na 

kultúrno-spoločenské účely. Miestnosť kuchyne je technologicky a funkčne zastaraná. Napriek 

tomu počas významných udalostí čelí potrebe poskytnúť servis až pre 500 osôb. 

 

Predmet verejného obstarávania pozostáva z realizácie diela podľa Projektovej 

dokumentácie (viď príloha č. 1) a Výkazu výmer (viď príloha č. 2). 

 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. 

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ 

produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto 

produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, 
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že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, 

prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú 

uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač 

predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi 

informáciami uvedenými v tejto Výzve na predkladanie ponúk platí zásada, že informácia 

uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v zmluve má prednosť pred informáciou uvedenou 

v projektovej dokumentácii. 

 

Osobitné požiadavky zákazky: 

V prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre 

realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity 

osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC). 

 
5. Kód CPV : 

45212500-1 - Prestavba kuchyne alebo reštaurácie 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

52 351,15 EUR bez DPH 

 

7. Lehota a miesto plnenia: 

Miesto plnenia: Dom kultúry, Lesná 11, 086 33 Zborov. 
Termín  plnenia:  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že   dielo  zrealizuje  (ukončí)  riadne  a  včas  do   6 

mesiacov od termínu určeného objednávateľom – verejným obstarávateľom, ktorý sa určí 

neodkladne    po    tom,    ako    bude    žiadosť    Objednávateľa    o    finančný    príspevok      z 

rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie diela schválená a Zmluva o nenávratnej 

finančnej pomoci nadobudne účinnosť. 

 

8. Zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa: 

Predmet zákazky bude financovaný v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného 

komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

(Kód výzvy: MAS_032/7.4/2; Vyhlasovateľ: Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA; 

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra) 

 

11. Rozdelenie zákazky na časti: 

Nie. 
 

12. Uzavretie zmluvy: 

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom 

odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Výsledkom verejného obstarávania bude 

uzavretie Zmluvy o dielo (viď príloha č. 6). Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača 

na uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami 

uvedenými v tejto Výzve a s ponukou úspešného uchádzača. 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia navrhovaná cena. 
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V prípade, že pri vyhodnocovaní sú dve a viac cenových ponúk so zhodnou cenou o výslednom 

poradí rozhoduje skorší čas podania ponuky. 

 

14. Lehota a spôsob predkladania ponúk: 

Lehota na zaslanie cenových ponúk je najneskôr do 11.09.2019 do 13:00 do 12.09.2019 

do:12:00. 
Cenové ponuky podľa bodu 15 tejto výzvy je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu 

verejného   obstarávateľa   v uzavretej   nepriehľadnej   obálke,   ktorú   je   potrebné   označiť: 

„NEOTVÁRAŤ – CENOVÁ PONUKA – REKONŠTRUKCIA KUCHYNE“ alebo mailom 

na adresu prednosta@zborov.sk v určenom termíne, pričom v predmete mailu je potrebné uviesť: 

„NEOTVÁRAŤ – CENOVÁ PONUKA – REKONŠTRUKCIA KUCHYNE“. 

 

15. Obsah ponuky: 

Uchádzač predkladá ponuku v podobe a lehote na predkladanie ponúk. V rámci svojej ponuky 

predloží: 

- vyplnený Výkaz výmer (viď príloha č. 2), vyplnený formulár identifikačné údaje a cenová 

ponuka (viď príloha č. 3), vyplnený návrh Zmluvy o dielo (viď príloha č. 6), 

- vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky (viď príloha č. 4), 

- doklad preukazujúci splnenie  podmienky  účasti  osobného  postavenia  podľa  §  32  ods. 1, 

písm. f) čestné vyhlásenie (viď príloha č. 5), že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Verejný obstarávateľ overí, či je uchádzač oprávnený poskytovať požadovanú službu na základe 

verejne prístupných informácií – www.orsr.sk a www.zrsr.sk. 

 

17. Cena a spôsob určenia ceny: 

Navrhovaná cena za predmet zákazky bude vyjadrená v EUR, ceny uchádzač zaokrúhľuje na dve 

desatinné miesta. Ak je uchádzač platcom DPH, musí v cenovej ponuke uviesť cenu položiek 

bez DPH v EUR, sadza DPH v % a výška DPH v EUR a celkovú cenu v EUR (vrátane DPH). 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu položiek vrátane DPH. Súčasne na 

túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

Uchádzačom určená cena je maximálna. Cenu nie je možné prekročiť a meniť. Cena musí 

zohľadňovať všetky náklady poskytovateľa. 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Obhliadka predmetu zákazky: 

V prípade potreby je možné uskutočniť obhliadku predmetu zákazky po dohovore s prednostom 

OcÚ Zborov Mgr. Petrom Hudákom, PhD. Zborov (kontaktné údaje – t. č. 054 / 479 83 06; e-

mail: prednosta@zborov.sk). 

 

Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov: 

V prípade potreby objasnenia podmienok účasti uchádzačov uvedených v tejto Výzve, inej 

sprievodnej dokumentácie a/alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom 

môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie a to elektronickou komunikáciou na 

e-mailovú adresu prednosta@zborov.sk alebo písomne na adrese Obec Zborov, Lesná 10, 086 

33 Zborov. Za včas doručenú požiadavku Uchádzača o vysvetlenie podľa tohto bodu sa bude 

mailto:prednosta@zborov.sk
http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
mailto:prednosta@zborov.sk
mailto:prednosta@zborov.sk


OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad 
Lesná 10, 086 33 ZBOROV 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

4 

 

 

 

považovať požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr 3 kalendárnych dní pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk. 

Verejný obstarávateľ môže vysvetliť  a ak to bude nevyhnutné aj doplniť informácie uvedené   v 

súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne odošle/doručí súčasne všetkým osloveným záujemcom 

a zverejní ich na webovom sídle pri tejto Výzve. 

 

Osobitná podmienka plnenia zákazky: 

Verejný obstarávateľ si  vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk      

v prípade: 

a) že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, 

b) ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné 

ich predvídať. 

Zborov 03.09.2019 (aktualizované 10.09.2019) 
 

Mgr. Ján Šurkala, PhD., v. r. 

starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha č. 1 – projektová dokumentácia, vrátane technických správ 

Príloha č. 2 – výkaz výmer (zadanie) 

Príloha č. 3 – formulár – identifikačné údaje a cenová ponuka 

Príloha č. 4 – formulár – vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávania zákazky 

Príloha č. 5 – formulár – čestné vyhlásenie 

Príloha č. 6 – návrh Zmluvy o dielo 

Príloha č. 7 – fotodokumentácia aktuálneho stavu kuchyne 

  



OBEC Z B O R O V 

Obecný úrad 
Lesná 10, 086 33 ZBOROV 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

5 

 

 

 

Doplnenie č. 1 

 

Verejný obstarávateľ dňa 10.09.2019 prijal od jedného z uchádzačov doplňujúcu žiadosť 

týkajúcu sa technických špecifikácií predmetu zákazky „Rekonštrukcia kuchyne Domu kultúry 

v obci Zborov“:  

„Na základe  Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Rekonštrukcia kuchyne 

Domu kultúry v obci Zborov", ktorá bola doručená našej spoločnosti, Vás žiadame 

o podrobnejšiu špecifikiáciu položky výkazu-výmeru číslo 154, položka 19, názov položky: rozvádzač 

kuchyne v množstve 1 ks. 

Podrobnejšiu špecifikáciu položky odôvodňujeme eminentným záujmom o čo najpresnejšiu kalkuláciu 

cenovej ponuky.  

Verím, že našej žiadosti vyhoviete v plnom rozsahu a bude základom čo najpresnejšien kalkulácie 

konečnej cenovej ponuky.“  

 

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti rozšíril podklady tejto Výzvy o nasledujúce materiály:  

 

1. technická správa k stavbe „Dom kultúry v obci Zborov – rekonštrukcia kuchyne“,  

2. technická správa k stavbe „Dom kultúry v obci Zborov – rekonštrukcia kuchyne 

– elektroinštalácia“,  

 

a zároveň predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 12.09.2019 do:12:00. 
 

 

 

 


