
ŠAMOTKA, výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany,
980 12 Hrnčiarske Zalužany 200

Výzva na predkladanie cenových ponúk

zákazka postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa – osoby podľa §8 ods.1
Názov: ŠAMOTKA, výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany

Sídlo: Hrnčiarske Zalužany 200, 980 12 Hrnčiarske Zalužany

IČO: 00168203

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Emília Husárová

Telefón: 0905704155

Email: samotka@stonline.sk

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Emília Husárová

Telefón: 0905704155

Email: samotka@stonline.sk

2. Predmet zákazky
2.1. Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Šamotka“
2.2. Druh zákazky:  zákazka na dodanie prác           
2.3. Forma vzniku záväzku: zmluva o dielo

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto  dodania  predmetu  zákazky:  ŠAMOTKA,  výrobné  družstvo  Hrnčiarske

Zalužany 
3.2. Termín dodania predmetu zákazky:  12 týždňov od prevzatia objednávky 
3.3.  Spôsob dodania predmetu zákazky: dodávateľ zabezpečí plnenie predmetu zákazky  v

úzkej spolupráci s verejným obstarávateľom
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah

4.1. Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti 
ŠAMOTKA. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa
nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách. 

4.2. Prevzatie  (splnenie)  predmetu  zákazky  potvrdí  zástupca  verejného
obstarávateľa – Ján Národa

5. Informácia o častiach: Táto zákazka sa nedelí na časti.  
6. Variantné riešenie: neumožňuje sa
7. Predpokladaná hodnota zákazky je 176 550,47 eur bez DPH.
8. Predkladanie cenových ponúk
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7.1 Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
7.2 Cenová  ponuka  predmetu  zákazky  sa  predkladá  v zmysle  článku  IV.  Bod  19

súťažných podkladov. 
7.3 Cenová ponuka musí obsahovať dokumenty v zmysle článku III. Bod 17.
7.4 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 11.02.2019 do 08:30 hod.

9. Lehota viazanosti ponúk: do 31.05.2020
10. Podmienky financovania predmetu zákazky

9.1 Predmet  zákazky  bude  financovaný  z NFP  poskytnutého  v rámci  projektu:
310041N344 a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa – osoby podľa §8 ods.1. 

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
11.1 Najnižšia cena s DPH na predkladanú  zákazku.

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
13.1 Po  vyhodnotení  cenových  ponúk  budú  uchádzači   oboznámení  s výsledkom

vyhodnotenia.
13.2 Úspešnému uchádzačovi bude po kontrole procesu VO zo strany poskytovateľa NFP

zaslaná výzva na podpis zmluvy.
13.3 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 možnosťami verejného obstarávateľa.

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

Spracoval: Ing. Ingrid Pláštiková

V Hrnčiarskych Zalužanoch, 10.01.2019

Ján Národa

predseda
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