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obec   KOSTOLNÁ VES 
 

Obecný úrad  Kostolná Ves 136, 972 26 Nitrianske Rudno, SR  
IČO: 00318205 DIČ: 202 12 11 720 

 kontakt: tel.: +421 46 545 54 38, fax +421 46  545 50 57 

e-mail: ocukostolnaves@mail.t-com.sk, www.kostolnaves.sk 
__________________________________________________________________________ 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 

zverejnená v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle a na vývesnej tabuli 
spracovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

I. Základné informácie 
1. Predmet zákazky: 
CINTORÍN KOSTOLNÁ VES stavebné úpravy 
 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Obec Kostolná Ves ako zriaďovateľ 
IČO: 00318 205 
972 26 Nitrianske Rudno, Kostolná Ves č. 136 
Slovensko 
Kontaktné miesto: 
Obecný úrad Kostolná Ves č. 136 
Kontaktná osoba: 
Mgr. Mária Žofčinová, starostka obce 
Mobil: + 421 903 453 813 

Telefón: + 421 46 545 50 58 
Email: maria.zofcinova@kostolna-ves.dcom.sk 
ocukostolnaves@mail.t-com.sk 
 
Obec Kostolná Ves je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 
 
3. Predmet zákazky 
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce stavebné úpravy na miestnom cintoríne. Zákazka 
bude obsahovať: 

a) Rekonštrukciu domu smútku, 
b) práce na cintoríne – vytvorenie spevnených plôch – zámkovou dlažbou hr. 60 mm šírka chodníka cca 

 od 1,2m – 2,00m vrátane obrubníkov, jednostranné oceľové zábradlie. Dĺžka chodníka je cca 389m2. 
Oplotenie časti cintorína. 

 
Kód CPV (hlavný slovník) – 45000000-7 Stavebné práce  
Kód CPV (doplnkový slovník) - 45236300-3 Stavebné práce na stavbe plôch pre cintoríny 
 
4. Rozsah prác: 
Príprava pre výstavbu: 
V rámci hrubých terénnych úprav je nutné previesť skrývku a odvoz ornice v predpokladanej hrúbke 30 cm. 
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Domu smútku:  
a) Oprava omietok obvodových múrov kontaktným spôsobom pridaním polystyrénu EPS hr. 40mm vo 

výmere s plochou  cca 259 m2, 
b)  nátery drevených konštrukcií,  
c) prístrešok pre bočný vchod nachádza sa v projektovej dokumentácii, 
d) výmena vchodových dverí, 
e) nalepenie ochranných fólií na okná, 
f) osadenie obradného dreveného oltára. 

 
práce na cintoríne: 

a) Vytvorenie spevnených plôch chodníka  
b) osadenie obrubníkov, 
c) osadenie oceľového  zábradlia, 

oplotenie časti cintorína. 
 

5. Predpokladaná cena predmetu zákazky:  
40 000 EUR bez DPH 
 
6.Rozdelenie predmetu zakázky na časti: 
Nie je možné 
 
7. Lehota na predkladanie ponúk: 
Lehota na predkladanie ponúk je do: 03. november 2017 do 12,00 hod. 
 
8. Spôsob predloženia ponuky 
Uchádzač predloží cenovú ponuku osobne, alebo  poštou v zalepenej obálke na adresu: Obecný úrad Kostolná 
Ves č. 136, 972 26 Nitr. Rudno. Na obálku treba napísať: CINTORÍN KOSTOLNÁ VES stavebné úpravy 
 
9. Obsah ponuky 
Ponuka musí obsahovať: 
a) Identifikačné údaje uchádzača 
Obchodný názov: 
Sídlo: 
Kontaktná osoba: 
IČO: 
Kontakt: (E-mail, mobil:, telefón) 
b) Navrhovanú cenu ponuky uchádzača v EUR vrátane DPH na celý predmet zákazky. 
c) Oprávnenie poskytovať služby (dodávať tovary, práce) súvisiace so zabezpečením predmetu zákazky – 
uchádzač preukazuje predložením dokladu oprávňujúcim dodávať tovar, poskytovať služby, práce 
 
10. Variantné riešenia 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
 
11. Kritériá na hodnotenie ponúk 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena,  v EUR cena vrátane DPH v pomere kvality a ceny za celý 
predmet obstarávania, SR, najnižšia vzdialenosť a rýchlosť dodania stavebných prác). 
 

12. Použitie elektronickej aukcie 
Nepoužije sa. 
 
13. Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom: 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude najvýhodnejšia. Verejný obstarávateľ zostaví 
poradie ponúk na základe ponúkaných súm vzostupne. 
Verejný obstarávateľ nezašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne. 
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Výsledok zverejní v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle: 
www.kostolnaves.sk 
 
14. Obchodné podmienky pre uzavretie zmluvy 
Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu 
o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. 
Na uzavretie zmluvy bude úspešný uchádzač vyzvaný. V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola 
vyhodnotená ako úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu 
s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí. 
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 
Úspešný uchádzač je povinný predložiť: 

 Doklad o povolení vykonávať stavebné práce - Výpis zo Živnostenského registra (FO), resp. 
Obchodného registra (PO) - kópia 

 Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov môže preukázať splnenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, 
zapísanými v zozname podnikateľov. 

 Návrh zmluvy + platobné podmienky. 
 
15. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ 
Áno. 
 
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA 
VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020  
Číslo výzvy:  22/PRV/2017  

Aktivita 2. 

 

investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a 

modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia 

 

 

16. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

 nebude predložená ani jedna ponuka 

 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám   uvedeným vo výzve na 
predkladanie ponúk 

 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
 
17. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky a všetky potrebné informácie 
Obhliadku na stavebné práce spojené s predmetom zákazky je možné uskutočniť každý pracovný deň po dohode 
so starostkou obce.  
Bližšie informácie o predmete zákazky podá starostka obce. 
 
18. Termín na realizáciu stavebých rok 2018 
 
 
V Kostolnej Vsi 23.10.2017 
  

Mgr. Mária Žofčinová 
                                                                                                                           starostka obce 
 
 

 
 
Vyvesené: 23.10. 2017 
Zvesené:   03.11. 2017  
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