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OBEC BOŠÁCA 

  Bošáca 257, 913 07 Bošáca 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Obec Bošáca 
Sídlo: Bošáca 257, 913 07 Bošáca 
Štatutárny zástupca: Mgr. Daniel Juráček – starosta obce Bošáca  
IČO: 00311430         
DIČ:      2021091358       
Tel.:      0327781130        
E-mail:     bosaca@bosaca.sk 
Internetová stránka: www.bosaca.sk 

Kontaktné miesto: 
Názov: Obec Bošáca 
Sídlo: Bošáca 257, 913 07 Bošáca 
Kontaktná osoba:  Mgr. Daniel Juráček 
Tel.: +421 903 248 615 
E-mail: starosta@bosaca.sk     

(ďalej len: „verejný obstarávateľ“) 

2. Názov predmetu zákazky: Vybudovanie garáže pre hasičskú techniku v obci Bošáca 

3. Opis predmetu zákazky:  Cieľom predmetu zákazky je novostavba garáže, ktorá má byť 
zrealizovaná priamo vedľa existujúceho objektu hasičskej zbrojnice v obci Bošáca, vedľa potoka 
Bošáčka. Podrobný opis zákazky je v Prílohe č.4 Projektová dokumentácia + výkaz-výmer 
- Garáž pri zbrojnici Bošáca - súťažné podklady k VO.  

4. Informácie o projekte: Verejné obstarávanie je vyhlásené na základe Zmluvy č. PHZ-OPK1-

2019-003490 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky. 

 

5. Zdroj finančných prostriedkov: zákazka je čiastočne financovaná z dotácie zo štátneho 

rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

6. Miesto realizácie predmetu zákazky: Projekt sa bude realizovať v k.ú. Bošáca, obce Bošáca, 

parc. č. 728/2, 729/, vedľa existujúceho objektu hasičskej zbrojnice.  

7. Termín začatia realizácie predmetu zákazky: Po podpise Zmluvy o diealo s úspešným 
uchádzačom.  

8. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

9. Mena: Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky bude vyjadrená v eurách 
(EUR) a matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Uchádzač navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení: 
- cena v EUR bez DPH 
- výška DPH v EUR 
- cena v EUR s DPH 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. Cena 
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena celkom. 

http://www.bosaca.sk/
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10. Lehota na predloženie ponuky: 31.08.2021 do 8:00 hod. 

Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do verejného obstarávania a nebudú 
teda vyhodnocované. 

11. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

45000000-7       Stavebné práce  

45216121-8 Stavebné práce na objektoch hasičských staníc. 

45216127-0 Stavebné práce na objektoch staníc záchrannej služby. 

 

12. Spôsob predloženia ponuky: Ponuku môže uchádzač doručiť poštou alebo osobne v listinnej 
podobe kontaktnej osobe na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy alebo mailom na adresu: 
projekty.bosaca@bosaca.sk. Všetky ponuky musia byť doručené do 31.08.2021 do 8:00 hod. 
Pri podaní poštou nerozhoduje pečiatka pošty, ale čas doručenia predloženej ponuky do 
podateľne obecného úradu v Bošáci. Obálky musia byť označené nápisom „VEREJNÉ 
OBSTARÁVANIE ,,Vybudovanie garáže pre hasičskú techniku v obci Bošáca“ – 
NEOTVÁRAŤ.“   

13. Rozsah a rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa cenová ponuka na celý 
predmet zákazky. Zákazka sa nedelí na časti.  

14. Variantné riešenia: Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 
Ak uchádzač v rámci ponuky predloží aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie 
zaradené do vyhodnocovania. 

15. Zábezpeka ponuky a lehota viazanosti ponuky: Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas určenej lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti 
ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk 
stanovenej verejným obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2021. 

16. Ďaľšie informácie verejného obstarávateľa: 
- Na základe predmetnej výzvy na predloženie cenovej ponuky môže byť určený úspešný 
uchádzač.  
- Cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady a poplatky spojené s požadovaným 
predmetom zákazky  
- V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne 
plnenie zmluvy, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu 
zákazky. 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. 
-Kompletná projektová dokumentácia spolu s výkazom výmer je súčasťou súťažných podkladov 
k tejto výzve  
 

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

Kritériá: najnižšia celková cena za celý predmet zákazky, v prípade platcu dane DPH, celková 
cena vrátane DPH za celý predmet zákazky 
Spôsob hodnotenia ponúk: ponuky sa budú vyhodnocovať poradovým systémom. Ponuke 
s najnižšou cenou bude priradené prvé miesto, ostatným ponukám druhé, tretie, atď. 
Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky 
sa stanú neúspešnými ponukami. 

18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: Zmluvný vzťah sa bude realizovať formou zmluvy o dielo 
podľa podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a 
doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač na základe doručeného oznámenia. 

19. Podmienky úspešného uchádzača: 

Uchádzač musí splniť nasledovné podmienky účasti: 

- § 32 ods. 1 písm. e) zákona je oprávnený dodávať tovat, uskutočnovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením dokladu 
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oprávňujúcim vykonávať službu vo vzťahu k premetu zákazky (postačuje aktuálny výpis 
z internetu na OR SR, resp ŽR SR, alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie 
činnosti) 

- § 32 ods. 1 písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením Čestneho 
vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

- § 40 ods. 6 písm. f) zákona konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými 
opatreniami – uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením Čestneho 
vyhlásenia, že nie je v konflikte záujmov v predmetnom verejnom obstarávaní 
 

Prílohy k výzve na predloženie ponuky: 

   
1. Návrh na plnenie kritéria (predloha) 
2. Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (predloha) 
3. Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (predloha) 
4. Projektová dokumentácia + výkaz-výmer - Garáž pri zbrojnici Bošáca - súťažné 

podklady k VO. 
 

Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa: 
 
 
 
 
 
 
 

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

Mgr. Daniel Juráček – starosta obce Bošáca 
 
 
 
Výzva vyhlásená od 23.08.2021 do 31.08.2021 8:00 hod 

 

 

Dátum zaslania výzvy vybraným hospodárskym subjektom: 23.08.2021 

 

Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 23.08.2021 

 


