
Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Nesluša (§ 7 ods. 1 písm. b))
Sídlo: Nesluša 978, 023 41  Nesluša
Zastúpený: Ing. Zuzanou Jancovou, starostkou obce
IČO: 00314137
DIČ: 2020553139
E-mail: obec@neslusa.sk
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Jancová
Telefón: 0911 470 676
E-mail: zuzana.jancova@neslusa.sk
Webové sídlo: www.neslusa.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení, či 
poplatkov na internetovej adrese (URL): 
https://www.neslusa.sk/dokumenty-obce/povinne-zverejnovane-dokumenty/verejne-obstaravanie

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obecný úrad Nesluša, Nesluša 978, 023 41  Nesluša.

Predmet obstarávania:
Zateplenie obvodového plášťa tribúny na futbalovom štadióne v Nesluši.

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

Podrobný opis predmetu zákazky (predmet obstarávania):
Stavebné práce a dodanie materiálu podľa prílohy č. 3.

Predpokladaná hodnota zákazky:
€ 20 800,01 bez DPH.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Nesluša – športový areál – číslo parcely KNC 1436/3.

Lehota na dodanie:
31. 08. 2019.

Financovanie predmetu zákazky:
Vlastné zdroje obce.

Lehota na predloženie ponuky
Lehota na predkladanie ponúk je do: 26. 06. 2019, 15:00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka 
v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41  Nesluša. Dátum poštovej pe-
čiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky od-
volať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sú zme-
na alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyho-
tovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.

Spôsob predloženia ponuky
Poštou alebo osobne.



Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 
ponúk:
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena.

Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu verejného obstarávateľa na 
vyhodnotenie ponúk. 

Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. Obálka musí byť zreteľne označená nápisom 
„Obstarávanie  –  neotvárať!“,  heslom obstarávania  „Zateplenie  tribúny“,  ako  aj  obchodným menom 
a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

• Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 1).
• Štatutárnym zástupcom podpísaný návrh zmluvy s vyplneným výkaz/výmerom (príloha č. 2).
• Doklad  o  oprávnení  dodávať  tovar,  poskytovať  službu,  resp.  uskutočňovať  stavebné  práce. 

U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnos-
tenského registra (fotokópia).

• Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1 písm. f).

Otváranie ponúk
27. 06. 2019, 11:00 hod., Obecný úrad Nesluša, Nesluša 978, 023 41  Nesluša.

Lehota viazanosti ponúk
31. 08. 2019.

Doplňujúce informácie
Verejný  obstarávateľ  určí  víťazného  uchádzača  pri  splnení  podmienok:  splnil  všetky  podmienky  účasti  
a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.

Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 5 
pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, 
že jeho ponuku neprijal. 

Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný obstarávateľ 
môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.

Verejný obstarávateľ si  vyhradzuje právo neprijať ani  jednu ponuku z predložených ponúk v prípade,  že 
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnos-
ťami verejného obstarávateľa.

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

V Nesluši dňa 20. 06. 2019

Ing. Zuzana Jancová, v. r.
starostka obce

Prílohy
• Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
• Príloha č. 2 Zmluva o dielo
• Príloha č. 3 Zoznam materiálu a prác


